
      Här är nya 
Ung Cancer
Nytt utseende, samma själ 
- precis lika mycket Fuck 
Cancer. 
     I dag lanserar Ung  
Cancer en helt ny hem-
sida. Även den grafis-
ka profilen görs om och 
en ny kollektion släpps i 
webshopen. 

Fokus på nya hemsidan ligger på att 
vara mer tillgänglig och lättöverskådlig. 
Samtidigt är den utformad för att fortsätta 
kunna utvecklas i takt med medlemmarnas 
behov. 
– Vi kommer under hösten presentera fler 
spännande nyheter och funktioner på web-
ben för att i längden förbättra tillvaron och 
skapa fler kommunikationsvägar för unga 
vuxna cancerberörda, säger Ung Cancers 

generalsekreterare Camilla Tuneberg. 
     För många unga vuxna cancerdrabbade 
och närstående är Ung Cancers hemsida 
den första plattformen man söker sig till. 
Här har organisationen därför samlat allt 
ifrån information om cancer och vad man 
kan tänka på när man nyligen fått ett can-
cerbesked, till egna medlemshistorier och 
information om det stöd organisationen 
erbjuder. 
     Den nya hemsidan är inte det enda som 
nu förändras. I dag lanserar Ung Cancer 
även en helt ny grafisk profil, en ny design 
på webshopen – och en helt ny kollektion. 
– Vi vill skapa en tydlig bild av vilka vi 
är och vad vi erbjuder. Oavsett var man 
befinner sig eller varför man söker sig till 
oss, så ska man få samma bild och känsla 
för vilka Ung Cancer är. Det gäller både de 
som behöver stöd, de som söker informa-
tion och de som vill engagera sig och bidra, 
säger Camilla Tuneberg och tillägger:
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– Även om vi byter utseende, så är vi fort-
farande Ung Cancer – fyllda av lika mycket 
Fuck Cancer som tidigare. 

Hemsidan har tagits fram i samarbete med 
Kokokaka och Aoki. 

 

- Vi kommer under hösten presentera 
fler spännande nyheter och funktioner på 
webben för att i längden förbättra till- 
varon och skapa fler kommunikationsvägar 
för unga vuxna cancerberörda, säger Ung 
Cancers generalsekreterare Camilla 
Tuneberg. 

C A M I L L A  T U N E B E R G , 
G E N E R A L S E K R E T E R A R E  F Ö R  U N G  C A N C E R .

Ung Cancer
Norra Allégatan 7
41301 Göteborg
ungcancer.se

För mer information, kontakta:
Ingrid Lord
presskontakt
ingrid@ungcancer.se
076-308 58 76
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Ung Cancer är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation 
som grundades 2010. Organisationen arbetar med att förbättra levnads-
villkoren för unga vuxna mellan 16 och 30 år som lever med eller nära 
cancer. Ung Cancer skapar mötesplatser, informerar och debatterar för 
att sprida kunskap, minska rädsla och inspirera till förändring. Mer 
information finns på www.ungcancer.se.


