Grafisk profilmanual

© Älvkarleby kommun, 2015. Version 3.0
Den grafiska profilen är framtagen av Baringo reklam & kommunikation på uppdrag av kommunstyrelsen i Älvkarleby kommun.
Regler och riktlinjer gäller tills vidare och kan komma att uppdateras eller kompletteras vid behov.
Foto: Albin Bogren, Baringo reklam & kommunikation

Innehåll

8
10
11
12
14
15

Grafiska grundregler
Logotypen
Frizon och storlek
Typografi
Färgskala
Bildmanér
Användning av bilder och dekorelement

20
23
24
25
28
30
31
32
33
34

Tillämpningar
Kontorstrycksaker
E-post
PPT-presentation
Annonsering
Informationsmaterial
Roll-up och skärmvägg
Skyltar och flaggor
Profilering av fordon
Profilkläder
Profilerade förvaltningar

Grafisk manual | Älvkarleby kommun

3

Vårt varumärke – Älvkarleby kommun

Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull – idag
kanske mer än någonsin tidigare. Hur vi kommunicerar,
med vem vi kommunicerar och var vi väljer att göra det
skapar ett helhetsintryck av oss själva och av vår identitet.
I din hand håller du Älvkarleby kommuns grafiska
profilmanual. Syftet med den är att stärka vår gemensamma
identitet och förmedla just den bild av oss själva som vi önskar. Manualen ska fungera som stöd för dig och alla andra
som i sitt arbete presenterar Älvkarleby kommun på olika
sätt. Exempelvis via broschyrer, webb, e-post, skyltar och
annat. Ansvaret att följa den grafiska profilen och den här
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manualen vilar helt på oss själva. Genom att följa det här
dokumentet ser du till att vårt varumärke hanteras rätt
i alla sammanhang och i alla typer av kommunikation.
Det hjälper oss i sin tur att bli mer synliga och Älvkarleby
kommun blir lättare att känna igen för omvärlden.
Tack för omtanken!
Marie Larsson			
Kommunstyrelsens 		
ordförande

Anna-Karin Karlsson
Kommunchef

Rullsand
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Älvkarleby

Grafiska grundregler
I det här avsnittet kan du läsa om våra grundregler. De beskriver hur vi får lov att hantera
vår logotyp, färger och typografi. Här kan du också se se hur vi arbetar med bilder.
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Fallens dag
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Logotypen

Av alla de element som tillsammans skapar en grafisk profil
är logotypen kanske den viktigaste. Den ska fungera som ett
fingeravtryck – unikt och alltid likadant. Logotypen utgör
den minsta gemensamma nämnaren på allt vi producerar
oavsett om det är för små annonser, stora skyltar, visitkort
eller webb. Logotypen får inte ändras eller justeras. Den får
inte heller användas i löpande text.
Älvkarleby kommuns logotyp består av vårt vapen och
namnet Älvkarleby kommun som är satt i ett speciellt utvalt
typsnitt.
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I de flesta fall används logotypen i färg, med vapnet i blått,
guld och silver med namnet i svart. Logotypen kan även användas mot mörk bakgrund; då blir namnet vitt och vapnet
får en vit bård runt om. Vid de tillfällen då färg inte kan
användas finns logotypen även i en svartvit variant.

VÅRT VAPEN
Vårt vapen fastställdes redan år 1939 och blasoneringen
lyder: I blått fält en av en vågskuror bildad bjälke av silver
belagd med en blå lax med fenor av guld.

Logotypen ska i så stor utsträckning
som möjligt användas i färg på vit
eller ljus botten.

På en mörk bakgrund eller i en bild
kan du även använda den inverterade varianten av logotypen om ytan
är tillräckligt mörk för att logotypen
ska bli tydlig.
OBS! Vid dagspresstryck (rulloffset) ska
mindre storlekar av logotyp och text
mot fotografi helt undvikas.

Tänk på miljö

Använd vå

n!

r svartvita
logotyp vid
intern
kommunik
ation och
omfattand
e
utskrifter.

Använd aldrig färglogot ypen, i sin helhet
eller delar, mot en mörkt färgad bakgrund.
Det finns stor risk att delar av logotypen
försvinner.

I vissa situationer är det inte möjligt
att använda logotypen i färg. Då
använder du den här svartvita
versionen.

Logotypen får inte användas i någon annan färg än vad du kan se här ovan.

Logotypen får inte heller vridas, skevas
eller på annat sätt omformas så att den
tappar sitt originalutseende.
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Frizon och storlek

Runt logotypen ska det finnas en frizon – ett osynligt område som skyddar logotypens visuella integritet. Frizonen
är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Inom
den ytan får alltså ingen annan text eller grafik placeras.
Frizonen gäller också till ytterkanten på de material där

Logotypen bör inte vara mindre än 23 mm bred. Detta för
att inte läsbarheten ska försvinna. Undantag finns för profiltryck, exempelvis på pins eller pennor.
Minsta tillåtna bredd på vårt vapen är 7 mm.
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logotypen ska placeras. Den bestämda frizonen är ett minimum; ju mer friyta runt logotypen, desto tydligare kommer
logotypen att framträda.
Frizonen är lika med 1,5 gånger ”o” i namnet Älvkarleby kommun.

23 mm

7 mm

Typografi

Typsnitt är en viktig del av Älvkarleby kommuns grafiska
identitet. Våra profiltypsnitt är Myriad Pro och Times.
Typsnitten finns i ett antal olika skärningar för att kunna
anpassas till olika användningsområden. Vi har även två
alternativa typsnitt, våra brukstypsnitt: Arial och Times
New Roman.

PROFILTYPSNITT
Älvkarleby kommun – där Dalälven möter havet
Myriad Pro

Älvkarleby kommun – där Dalälven möter havet
Myriad Pro Bold

TYPSNITTENS EGENSKAPER
Myriad Pro är ett typsnitt som fungerar särskilt väl i olika
rubriker men även till kortare texter såsom notis- och bildtexter. Times är särskilt anpassat till längre löpande texter,
så kallade brödtexter. Det är en sådan text du läser nu.
Dessa två betraktas som relativt ovanliga typsnitt och
finns som regel inte installerade på kommunens datorer.
Typsnitten används därför främst för produktion av material
som vi beställer av exempelvis reklambyråer och tryckerier.
När du inte har tillgång till dessa typsnitt kan du byta ut
Myriad Pro mot Arial och Times mot Times New Roman.
Dessa typsnitt används i interna dokument som exempelvis
protokoll och brev. Arial används för rubriker och Times
New Roman för löpande text. Även i PowerPoint, e-post och
på webben använder vi Arial och Times New Roman.

Älvkarleby kommun – där Dalälven möter havet
Times

Älvkarleby kommun – där Dalälven möter havet
Times Bold

BRUKSTYPSNITT
Älvkarleby kommun – där Dalälven möter havet
Arial

Älvkarleby kommun – där Dalälven möter havet
Arial Bold

Älvkarleby kommun – där Dalälven möter havet
Times New Roman

Älvkarleby kommun – där Dalälven möter havet
Tumregel för

typsnitt!

Times New Roman Bold

Profilt ypsn
itt använd
s vid
ex tern kom
munikatio
n.
Bruk st ypsn
itt använd
s
v
id
intern kom
munikatio
n.
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Färgskala

Älvkarleby kommuns färgskala består av två delar. Dels
de färger som finns i vapnet – våra huvudfärger – och dels
våra fem profilfärger som bygger på Älvkarleby kommuns
skiftande natur och miljö.
Vapnets färger baseras på blasoneringen och används
enbart i och samband med själva vapnet, exempelvis vid
kontorstrycksaker, upplysningsannonser eller bildekor samt
i vår bård. Läs mer på sid 15.
Profilfärgerna kan du använda i faktarutor, diagram och
andra grafiska element. Färgerna används framförallt i olika
profilmaterial, såsom trycksaker men kan även användas

till profilkläder, på vår hemsida, i reklamannonser med
mera. Utgå ifrån bild och sammanhang och anpassa sedan
färgerna efter det.
Profilfärgerna är hämtade från vår närmiljö och har fått
egna namn; Vatten – för hav och älv, Sand – för jord och
sand, Skog – för skog och mark, Stuga – för vår kultur- och
boendemiljö och Havtorn – för havtornsbäret som ger en
extra vitaminkick i tillvaron.
Färgerna kan användas i olika nyanser. Se exempel här
bredvid.

Guld
Pantone 109 C
CMYK 0 | 15 | 84 | 0
RGB 253 | 213 | 62

Blå
Pantone 285 C
CMYK 78 | 41 | 0 | 0
RGB 59 | 128 | 193

Silver
Pantone Cool Gray 1 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 11
RGB 234 | 235 | 236
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Profilfärger

Text på färga

När du arb

d bakgrund

etar med te

xt mot
färgad bak
grund, tän
k på
att välja en
färg med g
od
läsbarhet.
Exempelvis
svar t
text mot lju
s bakgrund
.

Vatten, 100 %
Pantone 647 C
CMYK 100 | 56 | 0 | 23
RGB 0 | 81 | 145

75 %
CMYK 75 | 42 | 0 | 17
RGB 61 | 117 | 175

50 %
CMYK 50 | 28 | 0 | 12
RGB 129 | 155 | 198

25 %
CMYK 25 | 14 | 0 | 6
RGB 192 | 202 | 227

Sand, 100 %
Pantone 451 C
CMYK 33 | 28 | 58 | 0
RGB 187 | 174 | 123

75 %
CMYK 25 | 21 | 43 | 0
RGB 204 | 193 | 157

50 %
CMYK 17 | 14 | 29 | 0
RGB 220 | 213 | 189

25 %
CMYK 8 | 7 | 14 | 0
RGB 239 | 234 | 223

Skog, 100 %
Pantone 371 C
CMYK 43 | 0 | 100 | 56
RGB 93 | 114 | 11

75 %
CMYK 32 | 0 | 75 | 42
RGB 79 | 111 | 25

50 %
CMYK 22 | 0 | 50 | 28
RGB 131 | 146 | 66

25 %
CMYK 11 | 0 | 25 | 14
RGB 210 | 216 | 188

Stuga, 100 %
Pantone 1807 C
CMYK 0 | 100 | 96 | 28
RGB 178 | 14 | 16

75 %
CMYK 0 | 75 | 72 | 21
RGB 198 | 80 | 58

50 %
CMYK 0 | 50 | 48 | 14
RGB 218 | 139 | 114

25 %
CMYK 0 | 25 | 24 | 7
RGB 237 | 197 | 181

Havtorn, 100 %
Pantone 138 C
CMYK 0 | 42 | 100 | 1
RGB 244 | 161 | 0

75 %
CMYK 0 | 32 | 75 | 1
RGB 248 | 184 | 80

50 %
CMYK 0 | 21 | 50 | 1
RGB 251 | 209 | 143

25 %
CMYK 0 | 11 | 25 | 1
RGB 253 | 230 | 200

Profilerade förvaltningar
Varje förvaltning har fått en egen färg som i första hand ska
användas. På så sätt ökar igenkänningen för våra kunder,
brukare och medarbetare.
Färgerna kan till exempel användas på profilkläder,
trycksaker eller annonsering.
Se exempel på profilering av förvaltningar på sid 32.

Samhällsbyggnadsförvaltning: Skog
Utbildnings- och omsorgsförvaltning: Havtorn
Kommunstyrelse: Vatten
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Bildmanér

Bilder är en viktig byggsten i den grafiska identiteten. Det
finns två typer av bilder; rena verksamhetsbilder och profileringsbilder. Verksamhetsbilder visar den konkreta verksamheten och används till exempel i en verksamhetsberättelse.
När vi kommunicerar externt använder vi andra typer av
bilder, så kallade profileringsbilder. Vi strävar efter att alltid

använda bilder från Älvkarleby kommun. Dessa används i
exempelvis broschyrer, på webben och på stortavlor. Känslan
i dessa bilder ska vara, så långt det är möjligt, att betraktaren
är på plats. Det ska alltså finnas någon detalj i bilden som är
nära. Det kan vara någon av våra invånare, någon detalj från
vår närmiljö eller en byggnad. Se exempel nedan.

Fråga alltid

Kontakta Centralredaktionen när
du behöver en bild. Vi använder
i första hand bilder i kommunens
egen bildbank.
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Användning av bilder och dekorelement

Använd gärna stora bilder i informations- och presentationsmaterial. Följ principen, hellre en stor bild än många
små, det skapar ett lugnare intryck och det är också lättare
för betraktaren att ta del av Älvkarleby kommuns natur
och miljö. Blanda med fördel med frilagda bilder. Ska små

bilder användas så lägg dem gärna i vit ram med skugga då
det ger en dokumentär känsla. Här nedan visar vi ett par
exempel på bildanvändning. Fler exempel hittar du under
avsnittet Tillämpningar.

LORE IPSUM
Im euisci tat velit lore faccummy nos

eui blam, quat, consed ming eummolo

nis enim ad exercil iquat. Iril ex eugait

rtisi. Lam et nim veliqui sisissit nit

ex ex esequisi bla feum vel ut lore te

dolor summod do od dunt incidunt

minibh et ulput irilla feum eum quipisl

lametummy nonsectet, consendiate

ilis accum illa consectet voloborper si.

feu facipit in enim dolor acipisi.Im

Oluptat, volorer ad eugait augiamcorem

euisci tat velit lore faccummy nos nis

ipit, suscidunt lummolor sed dolorero

enim ad exercil iquat. Iril ex eugait

odit praesto odo consequis ea cortionulla ex ex esequisi bla feum vel ut lore te
feuis alisi tate do od magnim zzrit ad

minibh et ulput irilla feum eum quipisl

doleniscil utpat.

ilis accum illa consectet voloborper si.

Duis eumsandreros acilisi tisl
ullaore delestrud do conse ting eui

Oluptat, volorer.

Duis eumsandreros acilisi tisl

blam, quat, consed ming eummolo rtisi.

ullaore delestrud do conse ting eui

Lam et nim veliqui sisissit nit dolor

blam, quat, consed ming eummolo rtisi.

summod do od dunt incidunt lametummy Lam et nim veliqui sisissit nit dolor

nonsectet, consendiate feu facipit in

summod do od dunt incidunt lametummy

enim dolor acipisi.

nonsectet, consendiate feu facipit in

Im euisci tat velit lore faccummy
nos nis enim ad exercil iquat. Iril ex
eugait ex ex esequisi bla feum vel ut lore

enim dolor acipisi.
Duis eumsandreros acilisi tisl
ullaore delestrud do conse ting eui blam,

te minibh et ulput irilla feum eum quipisl quat, consed ming eummolo rtisi. Lam
ilis accum illa consectet voloborper si.

et nim veliqui sisissit nit dolor summod

Oluptat, volorer ad eugait augiamcorem

do od dunt incidunt lametummy

ipit, suscidunt lummolor sed dolorero

nonsectet, consendiate feu facipit in

odit praesto odo consequis ea cortionulla enim dolor acipisi.
feuis alisi tate do od magnim zzrit ad
doleniscil utpat. Duis eumsandreros

Duis eumsandreros
acilisi tisl ullaore dele-

acilisi tisl ullaore delestrud do conse ting strud do conse ting.

Tips!

Se fler exe
mp e l p å
prak tisk an
vändning
i nästa avsn
itt.

Exempel på trycksak
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I PPT-presentation, informationsmaterial och annonser
används en bård med våra profilfärger. Bredden på bården
får som mest vara lika med bredden på vårt vapen, det vill
säga ju större logotyp desto bredare bård. Som minst får
bården vara 50 procent av vapnets bredd. Läs mer på sid 10.
Färgordningen i bården är alltid, från vänster till höger;
blå – 35 procent av bårdens bredd, silver – 30 procent och
guld – 35 procent. Bården används alltid stående. Se
exempel på hur bården får användas i kapitel Tillämpningar.

Minsta bredd 1/2 X mm

Glöm ej!

max ha
Bården får
dd
samma bre
i vår
som vapnet
mbol.
kommunsy
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=

X mm

35 % 35 %

Vi söker
förskollärare
Se alvkarleby.se
för mer info

30 %

Maxbredd X mm= X mm

Älvkarleby kommun har även tagit fram en illustration som
speglar vår kommun och som kan användas som dekorelement. Illustrationen kan användas i exempelvis broschyrer, på
webben och på stortavlor. Illustrationen finns i två varianter
– en med himmel och en utan.

Älvkarleby kommun äger förfoganderätten till illustrationen
som får användas av andra endast efter överenskommelse
med Älvkarleby kommuns centralredaktion.
Se exempel på hur illustrationen kan användas i kapitel
Tillämpningar.
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Dalälven, Älvkarleby
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Tillämpningar
I det här avsnittet kan du läsa om hur vi sätter samman grundobjekten logotyp,
färger och typsnitt till konkreta tillämpningar. Här ser du exempel på hur bland
annat brevpapper, annonser, skyltar och presentationer bör utformas.
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Kontorstrycksaker
Korrespondenskort, 105x210 mm

VISITKORT OCH
KORRESPONDENSKORT

5 mm
5 mm

Det är de små detaljerna i en profil som
gör det lilla extra. Det är lätt att glömma
vikten av brevpapper, visitkort och
kuvert i den grafiska identiteten och varu
märkesbyggandet. Men dessa är minst lika
viktiga som broschyrer och affischer.

19 mm

Visitkort, 90x55 mm
35 mm
5 mm

Fornamn Efternamn
Titel
19 mm

Telefon 026-831 57 | Mobil 070-123 45 67
fornamn.efternamn@alvkarleby.se
Besök Centralgatan 3, Skutskär
Post Box 4, 814 21 Skutskär
alvkarleby.se
5 mm

Myriad Pro,
8 punkter

Illustration
på baksidan

19 mm
Myriad Pro,
8 punkter
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Fornamn Efternamn
Titel
Telefon 026-831 57 | Mobil 070-123 45 67
fornamn.efternamn@alvkarleby.se
Besök Centralgatan 3, Skutskär
Post Box 4, 814 21 Skutskär
alvkarleby.se
5 mm

BREVPAPPER
Storleken på löpande text, så kallade brödtext, kan variera
men bör för bästa läsbarhet ligga mellan 9 och 12 punkter.
Vi har valt 12 punkters storlek på brödtexten som standard i

våra brevmallar. De typsnitt som ska användas är Arial för
rubriker och Times New Roman för löpande text. Se brevmallen för exakta storlekar och andra inställningar.

Brevmall, sid 1

24,3 mm

50 mm

Brevmall, sid 2 och följande

1(25)
2009-01-01
Diarienr
76/08.144

40 mm

90 mm
Förnamn Efternamn

20 mm

Organisationen

20 mm

Adress
Postadress

50 mm

1(25)
2009-01-01
Diarienr
76/08.144

Rubrik 1, Arial bold, 16 punkter

Brödtext, Times New Roman, 12 punkter. Andre vero commoluptat. Dipsum nis
Andre vero commoluptat. Dipsum nis nonsequi eros nim velessenis nulputat, nonsequi eros nim velessenis nulputat, venis non exer adionsequat. Ex ea facilit
venis non exer adionsequat. Ex ea facilit ut nos eriure eu faciduis diam am ut nos eriure eu faciduis diam am veraesto essi tat lumsandrem irit, summodit
veraesto essi tat lumsandrem irit, summodit wis alisi tem dit aliquat wiscil ipit,
wis alisi tem dit aliquat wiscil ipit, si erilit lam, conse min velis acipis aliquipit,
si erilit lam, conse min velis acipis aliquipit, verci eu feui tio consecte dionumverci eu feui tio consecte dionum iriustrud minis nullametum augiam irit,
iriustrud minis nullametum augiam irit, commy nis augue dolessi.
commy nis augue dolessi.
Iril illam, volore ercipsustie magna atem eugait etue facincipit ad eugiamet, Rubrik 2, Arial bold, 13 punkter
summy nis autate velit aut nulputpat. Duis niam quiscil eugait duisl dolorper ad
Igna faci et, sequisl dolore tat. Dolor alit vel utatumm odolobor at praesent nulla
mod ese facipit ut delit nos alis non utem qui eu feuip et volorpe raestrud te del
alis ad tet vullupt atuerae sequisl dolor atuero consequ ationse quisit nummy
utpatio conummy nonsequat aliquis euguercing eu feuguero con vent augiam,num zzrit pratis praesequat. Equatis ad eriureet aciliquisci tat. Ut num quipit
conulpu tpatummy nulput in exerit praessim irilla alisi.
nos nibh ea cons ero ecte conullum vero ea am del ea feugiatie dolobor sustrud

40 mm

et ipit at. Duisim dolorem veliquat.

Pit alisim nis nim erat. Equipis ea feumsan vel iriliquat landiam, quiscing et
nisim eugait luptat iure vullamcore ea ad ent aliquis autat sectem nonsed el Rubrik 3, Arial bold, 11 punkter
utpatin utat.
Pit alisim nis nim erat. Equipis ea feumsan vel iriliquat landiam, quiscing et
nisim in elit accum il dolorperatum eummy nonseniat ad dit vel inim vulput nit
Pit alisim nis nim erat. Equipis ea feumsan vel iriliquat landiam, quiscing et iriliquat lorerostrud eum nulluptat. Enim dolessenit nibh ea feugait prat. Ad
nisim in elit accum il dolorperatum eummy nonseniat ad dit vel inim vulput nit
tionsen dipsust incipsusto od ming essi et non ut iure conumsa ndrercin ut vuliriliquat incipsusto od ming essi et accummy non ut iure conumsa ndrercin utlamet, velit pratis eugait luptat iure vullamcore ea ad ent aliquis autat utpatuer
vullamet, velit pratis eugait luptat iure vullamcore ea ad ent aliquis autat utpa-sectem nonsed el utpatin utat.
tuer sectem nonsed el utpatin utat.
Rubrik 4 , Arial regular, 10 punkter

Pit alisim nis nim erat. Equipis ea feumsan vel iriliquat landiam, quiscing et Iril illam, volore ercipsustie magna atem eugait etue facincipit ad eugiamet,
iriliquat lorerostrud eum nulluptat. Enim dolessenit nibh ea feugait prat. Ad summy nis delit nos alis non utem qui eu feuip et volorpe raestrud te del utpatio
tionsen dipsust incipsusto od ming essi et accummy non ut iure conumsa ndrerconummy nonsepraessim irilla alisi. Iquamcon esequam, con hent ulla feugait
cin ut vullamet, velit pratis eugait luptat iure vullamcore ea ad ent aliquis autat
praesse veliquissit, faciduis diam am essi tat lumsandrem irit, summodit wis
utpatuer sectem nonsed el utpatin utat.
alisi tem dit aliquat velenis alit inim et, cor sumsandipit. Iquamcon esequam,
con hent ulla feugait praesse.
Iril illam, volore ercipsustie magna atem eugait etue facincipit ad eugiamet,
summy nis autate velit aut nulputpat. Duis niam quiscil eugait duisl dolorper ad
Iril illam, volore ercipsustie magna atem eugait etue facincipit ad eugiamet,
mod ese Ad tionsen dipsust incipsusto od ming essi et accummy non ut iure cosummy nis autate velit aut nulputpat. Duis niam quiscil eugait duisl dolorper ad
40 mmea ad entmod ese facipit ut delit nos alis non utem qui eu feuip et volorpe raestrud.
numsa ndrercin ut vullamet, velit pratis eugait luptat iure vullamcore
aliquis autat utpatuer sectem nonsed el utpatin utat. con vent augiam, conulpu
tpatummy nulput in exerit praessim irilla alisi.

minimum 35 mm

ÄLVKARLEBY KOMMUN | Besök Centralgatan 3, Skutskär | Post Box 4, 814 21 Skutskär
vxl 026-830 00 | kommun@alvkarleby.se | alvkarleby.se | orgnr 212000-0258

40 mm

Förnamn Efternamn
Titel
Telefon 026-831 57
Mobil 070-123 45 67
fornamn.efternamn@alvkarleby.se

15 mm

Tips!

Dokumente

t
finns som
wordmall i
ditt
system.

minimum 35 mm
ÄLVKARLEBY KOMMUN | Besök Centralgatan 3, Skutskär | Post Box 4, 814 21 Skutskär
vxl 026-830 00 | kommun@alvkarleby.se | alvkarleby.se | orgnr 212000-0258
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KUVERT
Logotypen placeras i det övre vänstra
hörnet på kuvert. Avsändaradressen
placeras under logotypen. Logotypen
har alltid samma storlek oavsett storlek på kuvert.

20 mm

24,3 mm
026-830 00 | alvkarleby.se

40 mm

Myriad Pro,
8 punkter

026-830 00 | alvkarleby.se

C5

C4

22
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E-post

I e-postmeddelande
använder vi typsnittet Arial
i 11 punkters storlek. Inga
bilder, bakgrunder eller
annan dekoration får förekomma.
Typografi i e-post
Rubrik & underrubrik:
Arial Bold
Brödtext : Arial
Färg: 100 % Svart

Arial, vänsterställd
11 punkter, svart text

56 pixlar

Bästa mottagare,
et, volum velis eummy nismolor autpat el dolorpero ero exer sed er
sum in ectem non utpat nim dunt iusciliquisl ulla facin henim at am dunt
ing eleniametum volenim iustie conulputatie min vel ullummy nulla feui
blamcon sequat wisi.
Osto dio od et, vent augait, vel iureet, cor iustrud minibh ectetum vel
eum quisl estrud magna feu faci bla adipit augue conse commy nulvenis ero eugait in eummy nos dit adipsus cilit, quat. Rat. Na feu feuisisl
44 pixlar
dolenim vullaore tem dolore ero conse minibh exer autpat. Put ullan
verostisi.

44 pixlar

Ullaore dionsen iscinis dunt wis alit, quatis nonummod tis nulputat. Rud
et, sequis erciduisim zzrit praesto enissis esenibh et augiam, con euiscil
landreet ute magnim numsandrem il ullaore do do commolore et dolore
et praesequisi tatum ad tat. Ut velenit ilis adionulla feuisl eugiamc onsequam esto od mod duis nostrud.
580 pixlar

Med vänliga hälsningar
Arial, vänsterställd
9 punkter, svart text

Förnamn Efternamn
Titel
Telefon 026-123 45 | Mobil 070-123 45 67
fornamn.efternamn@alvkarleby.se
Besök Centralgatan 3, Skutskär | Post Box 4, 814 21 Skutskär
alvkarleby.se
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Powerpoint-presentation

Tänk på att inte lägga in för mycket
information på varje sida och se till
att du väljer en storlek på texten som
kan läsas på långt håll. Dela istället
upp innehållet på flera sidor.
Använd gärna våra komplement
färger till exempelvis diagram,
färgade plattor eller annan dekor.
Logotypen placeras i nedre
högra hörnet.

Rubrik 36 punkter

Typografi i PPT
Rubrik & underrubrik: Arial Bold
Brödtext : Arial
Figurtext: Arial
Färg: 100 % Svart
Bård

ÄlvkarlebyIllustration på första sidan

Rubrik 36 punkter, Arial Bold
Brödtext, Arial, minst 22 punkter. Lor ing eugue ting eriliqu isissi bla commolor se dolenibh elit vel ing elit aliquatuerci blaor sit alit la facilit autet iriureet, vullamet pratum velenim del in ullan elisit wis nonsequ ametumsan.
Ut ad dolese delestin hendio cor sim incil utpat adit alit eugait adigna at,
consed eugait acipit praesendrer si euis eui tatet utat aliquipisl iriurem augue dolorpe rius. cortie. consed digna feu faccumsandio ectem volor senim
vullam, consequis nis nummy nos nullum nim ing eugait veliquat.

Logotyp till höger

Rubrik 36 punkter
• Brödtext, Arial, minst 22 punkter.

50

• Lor ing eugue ting eriliqu isissi bla commolor se
dolenibh elit vel ing elit aliquatuerci blaor sit alit.

40

• La facilit autet iriureet, vullamet pratum velenim
del in ullan elisit wis nonsequ ametumsan.

20

• Ut ad dolese delestin hendio cor sim incil.

30

10

0

Rubrik 36 punkter
Brödtext, Arial, minst 22 punkter. Lor ing eugue
ting eriliqu isissi bla commolor se dolenibh elit vel
reet, vullamet pratum velenim del in ullan elisit wis
nonsequ ametumsan.
Ut ad dolese delestin hendio cor sim incil utpat adit
alit eugait adigna at, consed eugait acipit.

1/3 av arbetsytan
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Tips!

En mall för

finns i ditt

PPT
system.

Annonsering

En viktig del i Älvkarleby
kommuns grafiska profil är
hur våra annonser utformas.
Det är viktigt att följa de riktlinjer som finns då annonsering i hög grad bidrar till hur
omvärlden uppfattar oss.
Alla annonser, oavsett
storlek, ska innehålla vår
logotyp och bård. Så långt det
är möjligt ska logotypen
placeras som en avsändare
på annonsytan – det vill säga
sist tillsammans med adress
och/eller webbadress. Bården
används alltid stående.
Alla annonser ska inne
hålla kontaktinformation. I
små annonser räcker det med
att webbadressen finns med
som kontaktinformation.
Tänk på att göra annonserna luftiga. Den vita ytan
är viktig för att föra fram
budskapet och för att synas
bra i tidningar med mycket
information.

Lorem ipsum dolor sit amet
Zzrit venim venim nonsecte facil il ipit zzrit nulla
feugait lorem velis nisi. Hendionsent augiam veriliquip
et, susadipit iuscipsum quipsum inim.
Se alvkarleby.se för mer info.

Nu söker vi
• skoladministratör
• förskollärare
• lärare, NO

026-830 00 | kommun@alvkarleby.se
alvkarleby.se

• lärare, slöjd

5 mm

• lärare, engelska
• kurator

Lorem ipsum
dolor sit amet
Facidunt velesequis dolute tin ullandre vel ea acidunt lum
iure delisi blaorpero doloboreet augue magna adipiscilis dit
at vulputpat incil estrud dolore con vel endigna
ting eriliqu isissi bla commolor se velenit
elit vel ing elit aliquatuerci blaor sit alit.

• timvikarie,
grundskola
Se alvkarleby.se
för mer information.

026-830 00 | kommun@alvkarleby.se
alvkarleby.se

5 mm

1/3 av arbetsytan
Myriad Pro Bold

Logotype till vänster
Myriad Pro

Lorem ipsum dolor sit amet
Facidunt velesequis dolute tin ullandre vel ea acidunt lum iure delisi blaorpero doloboreet
augue magna adipiscilis dit at vulputpat incil estrud dolore con vel endigna
ting eriliqu isissi bla commolor se velenit elit vel ing elit aliquatuerci blaor sit alit.

Typografi i annonser
Rubrik & underrubrik:
Myriad Pro Bold
Brödtext : Myriad Pro Regular
Adressfält: Myriad Pro Regular
Webbadress: Myriad Pro Bold
Färg: 100 % Svart
026-830 00 | kommun@alvkarleby.se
alvkarleby.se

Läs mer!

5 för mer
Se sida 1
on om
informati
ing av
användn
bården.

5 mm

5 mm

Logotype till vänster

Grafisk manual | Älvkarleby kommun
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MEDDELANDEANNONSER
Vissa typer av annonser, exempelvis
meddelandeannonser i dagspress, kan i
undantag göras i svartvitt. Då ska logotyp
och bård vara i svartvitt. För övrigt gäller
samma regler.
Typografi i meddelandeannonser
Rubrik & underrubrik:
Myriad Pro Bold
Brödtext : Myriad Pro Regular
Adressfält: Myriad Pro Regular
Webbadress: Myriad Pro Bold
Färg: 100 % Svart

Samhällsbyggnads
nämnden informerar
Lor ing eugue ting eriliqu isissi bla commolor se velenit
dolenibh elit vel ing elit aliquatuerci blaor sit alit la facilit
autet iriureet, vullamet pratum velenim del in ullan elisit wis
nonsequ ametumsan.
Ut ad dolese delestin hendio cor sim incil utpat adit alit
eugait adigna at, consed eugait acipit praesendrer nim ing
eugait veliquat la consenis digna feu.
Lore ipsum
Facidunt velesequis dolute tin ullandre vel ea acidunt lum
iure delisi blaorpero doloboreet augue magna adipiscilis dit
autat vulputpat incil estrud dolore con vel endigna augiatem vullaore deliscin.
Kontaktperson: Eva Larsson
Samhällsbyggnadsnämnden informerar
e-post: fornamn.efternamn@alvkarleby.se
Tel direkt: 026-831 19

026-830 00 | kommun@alvkarleby.se
alvkarleby.se

5 mm
Logotype till vänster
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Adressfältet ska alltid finnas med

Myriad Pro Bold

Myriad Pro

Checklista vid annonsering
FÖR DIG SOM BESTÄLLER ANNONSER
Vem vänder sig annonsen till?
Se till att innehållet är intressant och lätt att förstå för den som ska läsa
din annons.
Vilken storlek ska annonsen ha?
Ta reda på exakt storlek på annonsen vid bokning.
Har du tagit med uppdaterade kontaktuppgifter?
Se till att kontaktuppgifter finns med och är korrekta.

FÖR DIG SOM PRODUCERAR ANNONSER

Tips!

Ta gärna
kontak t m
ed
Centralred
ak tionen
för stöd och
råd vid
annonserin
g.

Ska det finnas bilder i annonsen?
Se till att ev bilder har tillräcklig upplösning. Tänk på att det krävs
olika upplösning för bilder i webb och i tryck.
Minsta upplösning på bilder är 200 dpi i dagspress och 300 dpi
för magasin. Bilden bör även vara i rätt färgformat=CMYK.
Personer som finns med på bilden ska ha fyllt i och undertecknat
ett bildmedgivande. Blanketten finns på alvkarleby.se.
Är det rätt typsnitt?
Se till att våra profiltypsnitt för extern kommunikation används.
Finns vår bård med?
Se till att vår bård finns med i rätt storlek.
Har annonsen rätt upplösning?
Minsta upplösning på annonsen är 200 dpi i dagspress och
300 dpi för magasin.
Finns vår logotyp med och är den rätt placerad?
Välj rätt logotyp, färg för färgannonser och svartvit logotyp när
annonsen ska vara i gråskala.

Grafisk manual | Älvkarleby kommun
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Informationsmaterial

Informationsmaterial kan vara allt från en
broschyr eller katalog på många sidor till en
flyer eller affisch. Även här är det viktigt att
följa den grafiska profilen för att avsändaren
ska bli tydlig. Vanliga format på en trycksak
är A4 eller A5 men andra format får också
användas.
Allt informationsmaterial, oavsett storlek,
ska innehålla vår logotyp och bård. Så långt
det är möjligt ska logotypen placeras som en
avsändare på materialet – det vill säga längst
ned tillsammans med adress och/eller webbadress. Bården används alltid stående.
Tänk på att skriva kortfattat och för mottagaren. Använd ett lättläst och enkelt språk
som är lätt att förstå.
Var nog med frizonen runt vårt vapen.
Läs mer på sidan 10.

PAPPER
Vårt informationsmaterial ska tryckas på ett
mattbestruket, miljömärkt, papper. Ett mattbestruket papper lämpar sig väl för alla sorters
tryck.
Typografi i informationsmaterial
Rubrik & underrubrik: Myriad Pro Bold
Långa texter: Times New Roman
Faktarutor och kortare texter: Myriad Pro Regular

28
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A4 liggande
297x210 mm

A4 stående
210x297 mm

A5 stående
148x210 mm

A5 liggande
210x148 mm

Exempel på flyer, A5

Exempel på nyhetsbrev i A4-format

Lore insum

Inim ip exerili quipsus

Ett nyhetsbrev från Älvkarleby kommun | nr 1 2015

Exer ad delisl ilit vel eriliquip

Sit lam velisl utpatio od

Sit lam velisl utpatio od

Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea feugait vel esed tat.
Ut ea feuisit eu feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core vulputat luptat, sit
core dolor aut nosto dipis ercilla feum ipsustrud tem
ing ea feumsan eum iureet.

Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea feugait vel esed tat.
Ut ea feuisit eu feum volore min ectem nulla consed
core dolor aut nosto dipis ercilla feum ipsustrud tem
ing ea feumsan eum iureet.

Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core

Sit lam velisl utpatio od
Inim ip exerili quipsus cincip estrud dunt la facin hetue
estionse velenit doluptate magnit laore.

vulputat luptat.

Sit lam velisl utpatio od

026-830 00 | kommun@alvkarleby.se
alvkarleby.se

eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent prat praestio et nit augiatem
quis dolum qui te minit

Quamet lorem veliquatie
tetuerci tat, core minisis nonullam
nibh esse te corperit wissit wissenibh
ex euguero do core dolor aut nosto
dipis ercilla feum ipsustrud tem ing ea
feumsan eum iureet

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Inim ip exerili quipsus
– Inim ip exerili quipsus consed

Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu feum

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Sit lam velisl utpatio od
eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent prat praestio et nit augiatem
quis dolum qui te minit

Quamet lorem veliquatie

Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea
feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu

volore min ectem nulla consed dolesti feum volore min ectem nulla consed
onsecte tat nos adigna core vulputat
dolesti onsecte tat nos adigna core
luptat, sit lam velisl utpatio od eu facil vulputat luptat, sit lam velisl utpatio
ut acil del ex ex essi blam, commy
od eu facil ut acil del ex ex essi blam,
nulla aut delisit praesen ismodolent
commy nulla aut delisit praesen
prat praestio et nit augiatem quis dolum ismodolent prat praestio et nit augiatem
qui te minit, quamet lorem veliquatie
tetuerci tat, core minisis nonullam
nibh esse te corperit wissit wissenibh

quis dolum qui te minit, quamet lorem
veliquatie tetuerci tat, core minisis
nonullam nibh esse te corperit wissit

ex euguero do core dolor aut nosto
wissenibh ex euguero do core dolor
dipis ercilla feum ipsustrud tem ing ea aut nosto dipis ercilla feum ipsustrud
feumsan eum iureet
tem ing ea feumsan eum iureet Exer
Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea
feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed.

tetuerci tat, core minisis nonullam nibh
esse te corperit wissit wissenibh ex
euguero do core dolor aut nosto dipis
ercilla feum ipsustrud tem ing.

026-830 00 | kommun@alvkarleby.se
alvkarleby.se

ad delisl ilit vel eriliquip ea feugait vel
esed tat. Ut ea feuisit eu feum volore
min ectem nulla.

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.
eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent prat praestio et nit augiatem
quis dolum qui te minit
tetuerci tat, core minisis nonullam
nibh esse te corperit wissit wissenibh
ex euguero do core dolor aut nosto
dipis ercilla feum ipsustrud tem ing ea
feumsan eum iureet
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Exer ad ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea
feuisit eu feum volore min
ectem nulla consed dolesti
onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat. Eu facil ut acil
del ex ex essi blam, commy
nulla aut delisit praesen.

Exempel på trycksak, A4, omslag

Exempel på trycksak, A4, inlaga

Rubrik Myriad Pro Bold

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Sit lam velisl utpatio od
eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent prat praestio et nit augiatem quis
dolum qui te minit

Quamet lorem veliquatie
tetuerci tat, core minisis nonullam
nibh esse te corperit wissit wissenibh
ex euguero do core dolor aut nosto
dipis ercilla feum ipsustrud tem ing ea

Inim ip exerili
quipsus
Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea feugait vel esed tat.
Ut ea feuisit eu feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core vulputat luptat, sit
lam velisl utpatio od eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent prat praestio et nit augiatem quis dolum qui te minit, quamet
lorem veliquatie tetuerci tat, core minisis nonullam
nibh esse te corperit wissit wissenibh ex euguero do
core dolor aut nosto dipis ercilla feum ipsustrud tem
ing ea feumsan eum iureet

feumsan eum iureet

Exer ad delisl ilit vel eriliquip

Sit lam velisl utpatio od

Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu

Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea feugait vel esed tat.
Ut ea feuisit eu feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core vulputat luptat,
sit lam velisl utpatio od eu facil ut acil del ex ex essi
blam, commy nulla aut delisit praesen ismodolent prat
praestio et nit augiatem quis dolum qui te minit, quamet lorem veliquatie tetuerci tat, core minisis
nonullam nibh esse te corperit wissit
wissenibh ex euguero do core dolor aut
nosto dipis ercilla feum ipsustrud tem
ing ea feumsan eum iureet

dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Inim ip exerili
quipsus consed

Rubrik
Myriad Pro Bold

Sit lam velisl utpatio od
Inim ip exerili quipsus cincip estrud dunt
la facin henim nisciliquis ametue cor secte
modolorerit lor si tin vercidunt ver senim
ing estionse velenit doluptate magnit laore.

Kortare notistext
Myriad Pro Regular

Längre texter
Times New Roman
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Roll-up och skärmvägg

På roll-up och skärmväggar används originallogotypen i färg så långt det är möjligt.
Logotypen kan även användas inverterad eller
i gråskala. Det är viktigt att logotypen alltid
placeras på en bakgrund som inte försämrar
logotypens läsbarhet. Använd gärna vår bård
(läs mer på sid 15) för att ge en ännu tydligare
avsändare till den som tittar på våra roll-uper.
Tänk på att inte ha för mycket information
eller för liten textstorlek på våra roll-uper. De är
till för att i första hand väcka uppmärksamhet.
Typografi för roll-up och skärmvägg
Rubrik & underrubrik: Myriad Pro Bold
Brödtext : Myriad Pro Regular

Inim ip
exerili
quipsus
consed
alvkarleby.se

Inim ip
exerili
quipsus
consed
Inim ip exerili
quipsus consed.
Ignam alit quo te
consernam verae
verum rest, aliti as
sini coreper ferion.

alvkarleby.se

Exempel på backdrop

Lorem ipsum dolor sit amet

alvkarleby.se
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Skyltar och flaggor

På skyltar bör originallogotypen användas men även den
inverterade logotypen är tillåten. Vid till exempel ljus
lådor är den inverterade logotypen att föredra då det blir
ljusgenomsläpp genom själva logotypen. Flaggor ska ha
liggande format. Logotypen ska ligga på vit botten både för
skyltar och flaggor. Var nog med frizonen runt vårt vapen.
Läs mer på sidan 10.
Typografi för skyltar och flaggor
Myriad Pro alternativt Arial

Exempel på namnbricka med bård, 60x40 mm, 100%
5 mm
14 mm
23 mm

14 mm

Namn Namnsson
Titel (valfri)
5 mm

5 mm

6,8 mm

Myriad Pro Regular alt Arial Regular,
12–14 punkter, beroende på namnets längd

Exempel på skylt, logotyp och text

Exempel på skylt, enbart logotyp

Inim ip exerili quipsus consed

Exempel på flagga med bård

Exempel på dörrskylt med namn

Namn Namnsson
Titel (valfri)

Grafisk manual | Älvkarleby kommun
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Profilering av fordon

Alla våra fordon är också profilerade med våra kännetecken
– logotyp, bård och webbadress. Vid fordon med ljus lack
används logotypen i original. När fordonet har mörk lack
används den inverterade logotypen med vit text. Då ska
även webbadressen ska vara vit för bästa läsbarhet.
Bård och logotyp placeras på den yta på fordonet där vår

32
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logotyp kommer bäst till sin rätt. Webbadressen ska vara
lika bred som texten i vår logotyp. Bården ska hålla samma
bredd som vapnet. Var noga med frizon runt logotypen. Läs
mer på sid 10.
Typografi för webbadress på fordon
Myriad Pro

Profilkläder

På våra profilkläder använder vi den logotyp som ger bäst läsbarhet.
Originallogotyp på ljusa kläder och vit logotyp på mörka kläder.
Detsamma gäller för vår webbadress. Logotypen placeras alltid till
vänster, ovanför hjärtat.
Typografi för profilkläder
Myriad Pro

alvkarleby.se

alvkarleby.se
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Profilerade förvaltningar

Varje förvaltning har fått en egen färg som i första hand ska
användas. På så sätt ökar igenkänningen för våra kunder,
brukare och medarbetare.
Färgerna kan till exempel användas på profilkläder,
trycksaker eller annonsering.
Här nedan ser du några exempel på hur de olika förvaltningarna kan profilera sig enbart med hjälp av färg.

Tips!

Läs mer om
färger på si
d 13.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING
Samhällsbyggnadsförvaltning har fått profilfärgen Skog.

Skog
Pantone 371 C
CMYK 43 | 0 | 100 | 56
RGB 79 | 111 | 25

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Sit lam velisl utpatio od
eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent prat praestio et nit augiatem
quis dolum qui te minit

Quamet lorem veliquatie
tetuerci tat, core minisis nonullam
nibh esse te corperit wissit wissenibh
ex euguero do core dolor aut nosto
dipis ercilla feum ipsustrud tem ing ea
feumsan eum iureet

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Inim ip
exerili
quipsus
consed

Inim ip
exerili quips
Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea feugait vel
esed tat. Ut ea feuisit eu feum volore min
ectem nulla consed dolesti onsecte tat nos
adigna core vulputat luptat, sit lam velisl
utpatio od eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent
prat praestio et nit augiatem quis dolum qui
te minit, quamet lorem veliquatie tetuerci tat,
core minisis nonullam nibh esse te corperit
wissit wissenibh ex euguero do core dolor aut
nosto dipis ercilla feum ipsustrud tem ing
ea feumsan eum iureet
Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea
feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core vulputat luptat, sit lam velisl utpatio od eu
facil ut acil del ex ex essi blam, commy
nulla aut delisit praesen ismodolent prat
praestio et nit augiatem quis dolum qui.
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Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea
feuisit eu feum volore min
ectem nulla consed dolesti
onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

KOMMUNSTYRELSE
Kommunstyrelsen har fått profilfärgen Vatten.

Vatten
Pantone 647 C
CMYK 100 | 0 | 56 | 23
RGB 0 | 85 | 149

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Sit lam velisl utpatio od
eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent prat praestio et nit augiatem
quis dolum qui te minit

Quamet lorem veliquatie
tetuerci tat, core minisis nonullam
nibh esse te corperit wissit wissenibh
ex euguero do core dolor aut nosto
dipis ercilla feum ipsustrud tem ing ea
feumsan eum iureet

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Inim ip
exerili
quipsus
consed

Inim ip exerili quipsus
Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea feugait vel
esed tat. Ut ea feuisit eu feum volore min
ectem nulla consed dolesti onsecte tat nos
adigna core vulputat luptat, sit lam velisl
utpatio od eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent
prat praestio et nit augiatem quis dolum qui
te minit, quamet lorem veliquatie tetuerci tat,
core minisis nonullam nibh esse te corperit
wissit wissenibh ex euguero do core dolor aut
nosto dipis ercilla feum ipsustrud tem ing ea
feumsan eum iureet
Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea
feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core vulputat luptat, sit lam velisl utpatio od eu
facil ut acil del ex ex essi blam, commy
nulla aut delisit praesen ismodolent prat
praestio et nit augiatem quis dolum qui

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea
feuisit eu feum volore min
ectem nulla consed dolesti
onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

te minit, quamet lorem veliquatie.

UTBILDNINGS- OCH OMSORGSFÖRVALTNING
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen har fått profilfärgen Havtorn.

Havtorn
Pantone 138 C
CMYK 0 | 42 | 100 | 1
RGB 245 | 160 | 26

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Sit lam velisl utpatio od
eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent prat praestio et nit augiatem
quis dolum qui te minit

Quamet lorem veliquatie

Inim ip
exerili quips
Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea feugait vel
esed tat. Ut ea feuisit eu feum volore min

tetuerci tat, core minisis nonullam
nibh esse te corperit wissit wissenibh
ex euguero do core dolor aut nosto
dipis ercilla feum ipsustrud tem ing ea
feumsan eum iureet

ectem nulla consed dolesti onsecte tat nos

Exer ad delisl ilit vel eriliquip

prat praestio et nit augiatem quis dolum qui

Ea feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.

Inim ip
exerili
quipsus
consed

adigna core vulputat luptat, sit lam velisl
utpatio od eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit praesen ismodolent
te minit, quamet lorem veliquatie tetuerci tat,
core minisis nonullam nibh esse te corperit
wissit wissenibh ex euguero do core dolor aut
nosto dipis ercilla feum ipsustrud tem
ing ea feumsan eum iureet
Exer ad delisl ilit vel eriliquip ea
feugait vel esed tat. Ut ea feuisit eu
feum volore min ectem nulla consed
dolesti onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat, sit lam velisl utpatio
od eu facil ut acil del ex ex essi blam,
commy nulla aut delisit.

Exer ad delisl ilit vel eriliquip
Ea feugait vel esed tat. Ut ea
feuisit eu feum volore min
ectem nulla consed dolesti
onsecte tat nos adigna core
vulputat luptat.
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