Grafisk manual

Inledning

Vi stärker vårt varumärke!
Ale är en mångfacetterad kommun med många olika verksamheter på ett spritt
geografiskt område – alla med sina specifika målgrupper och kommunikationsbehov.
Därför är det viktigt att det finns en gemensam nämnare i all vår kommunikation. När
den är tydlig och enhetlig blir det lättare för våra medborgare, och utomstående, att
uppfatta att det är Ale kommun som står som avsändare för informationen. Det kan vi
säkerställa med en gemensam grafisk profil. Den gör också det interna arbetet enklare
och effektivare. Här finns regler, anvisningar och praktiska ”verktyg” som underlättar
i det dagliga kommunikationsarbetet.
Den grafiska profilen är nära sammankopplad med visionsbilden av Ale 2025 – Lätt
att leva. Målet är att ge en gemensam bild av Ale som alla invånare kan vara stolta
över, och samtidigt sätta kommunen på kartan för omvärlden. Visionsbilden kommer
att vara genomgående i allt från det interna strategiarbetet till extern annonsering. Läs
mer om visionsbilden i del 2 av den här manualen.
Om du har frågor kring den grafiska profilen är du alltid välkommen att kontakta
kommunikationsavdelningen.

Manualen är uppdelad i tre delar:
Del 1 Ale Vision 2025

Del 2 Övergripande information

Del 3 Basproduktion
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Del 1 Ale Vision 2025

Ale Vision 2025
– Lätt att leva
Visionen av Ale 2025 är en del av kommunens varumärke som kan
användas av flera olika aktörer. Vi vill att företag, organisationer,
offentlig verksamhet, invånare och besökare ska få en positiv och
tydlig bild av kommunen.
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Ale Vision 2025

Ale Vision 2025 – Lätt att leva
Är det något man ska förknippa Ale med, så är det Lätt att leva. När vi pratar
om välmående tänker vi inte bara på människorna som bor här, utan även på
företagsklimatet, vården, skolorna och miljön. Det går nämligen hand i hand. När
näringslivet präglas av tillväxt, smittar det av sig på invånarna och skapar en känsla av
delaktighet. Samma sak med skolan. Därför strävar vi efter en skolmiljö som präglas
av barnens lust att lära. Men oavsett om man arbetar, studerar eller sysselsätter sig på
annat vis, är en aktiv fritid och bra livsmiljö grundläggande förutsättningar som vi ska
hålla högt.
Vi vågar sticka ut hakan och säga att Ale ska bli en av landets bästa kommuner att leva
och verka i. Där människor och företag trivs och utvecklas, tillsammans. Vi ser det inte
som en omöjlighet. Snarare som en skyldighet mot våra invånare.
Kort sagt; i Ale ska det vara lätt att leva.
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Ale Vision 2025

Bilden bottnar i ett långsiktigt strategiarbete gjort av
kommunen, i syfte att sätta Ale på kartan för omvärlden,
särskilja oss från kringliggande kommuner och samtidigt
ge invånarna en gemensam identitet att vara stolt över.
Genom att lyfta fram illustrerade bilder av kommunens
kartbild, visar vi att Ale består av ett antal mångfacetterade tätorter beläget i hjärtat av Västra Götaland.
Visionsbilden består av en mängd fristående objekt som
tillsammans skapar en utvecklingsbar bild. I takt med att
kommunen förändras kan man addera eller ta bort delar
av bilden. Visionsbilden kan användas i såväl extern
som intern kommunikation, hela vägen från strategi
dokument till annonser.
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Ale Vision 2025

Filmen om Ale – Lätt att leva
Filmen bygger på Ale Vision 2025 och sammanfattar, med
hjälp av en speakerröst, vad kommunen strävar efter att
vara. Det visuella uttrycket utgår från visionsbilden som
blandar illustrationer med verkliga bilder, och ges liv
genom animering.
Syftet med filmen är att göra visionen av Ale lättillgänglig och enkel att sprida såväl internt som externt. Samtidigt ger den också en bild av hur det är att bo och verka
i kommunen idag och kan därför användas som en presentationsfilm i olika sammanhang.
Så använder du filmen
Filmen är 1.34 minuter lång och finns på www.ale.se, dit
kan besökare hänvisas såväl muntligt som via länken.
Vill du använda filmen som en del av en presentation,
exempelvis i Powerpoint, kan du göra på två sätt:
1. Vid tillgång till Wifi kan du använda direktlänken i
presentationen, på så vis kommer filmen upp i ett eget
fönster.
2. Ha filmfilen lokalt på din dator eller på ett USBminne.
Då kan du bädda in filmen i presentationen och spela
upp den direkt.

Har du frågor om filmen eller hur du använder den vänligen kontakta kommunikationsavdelningen.
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Ale Vision 2025

Sysselsättning
för alla

Tillväxt

Lust att lära
i skolan

Värna
livsmiljö

Delaktiga invånare
och medarbetare
Aktiv
fritid

Underlätta
människors vardag

Ale Vision 2025 – Lätt att leva
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Del 2 Övergripande information

Övergripande
information

GRAFISK MANUAL

8

Övergripande information

Identitet

Tillämpning:

Den grafiska profilen uttrycker kommunens visuella
identitet och är en viktig del i varumärket. Med visuell
identitet syftar vi här till Ale kommuns logotyp, bild
manér, typografi, särskiljande färger, grafiska element
samt tonalitet. Sammantaget bildar de en helhet där varje
enskild del är lika viktigt.

Logotyp

Bilder

Tonalitet
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Typografi

Färger
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Övergripande information

Historik till logotyp
Ales stadsvapen har sitt ursprung i ett sigill från 1567
tillhörande Ale härad. Ur detta gamla märke föreställande ett blad utvecklades under 1980 talet en symbol
som kom att användas för kommunen fram till 1995.
innebär skydd mot all kommersiell verksamhet. Bilden
i vapnet symboliserar närheten till skogen och älven.

Logotyp
Kommunens logotyp består av stadsvapnet tillsammans

och extern material för Ale kommun – för nämnderna,
sektorerna och verksamheterna för att tydligt visa vem
som är avsändare. Logotypen är en helhet och får inte
ändras i form eller färger.
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Övergripande information

Versioner av logotypen
I största möjliga mån används logotypen i vapnets
färger – grön, blå och grå. Till svartvita utskrifter eller
kopiering används en svartvit version. Det viktigaste är
att det blir en tydlig kontrast mellan bakgrund och logotyp. Vapenskölden får inte användas ensam med undantag för på pins och flaggor.

Används på webben.

Den blå färgen på balgrundsplattan är
endast en exempelfärg för att framhäva
de olika varianterna av logotypen.

Variant på logotyp
Variant som används när den vanliga logotypen
tar för stor plats på höjden.
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Övergripande information

Frizon
För att logotypen ska framträda så tydligt som möjligt
krävs det ett visst utrymme runt omkring den. Bättre
med för mycket än för lite, och det finns en minimigräns
som kallas för frizon. För Ale kommun innebär det att
området mellan logotypen och de kringliggande objekten/
ytterkanterna måste vara minst lika stort som höjden på
bokstaven A i logotypen.

Minsta storlek
Minsta storlek för att säkerställa läsbarheten av logo
typen är 6 mm i diameter.

6 mm
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Friytor
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Övergripande information

Filformat
Logotypen är skapad som vektorgrafik, vilket betyder att den kan skalas obegränsat utan att den grafiska kvalitén
påverkas. Den är sparad i olika versioner för att passa för olika ändamål. Kommunens logotyp finns i dessa filformat:
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.EPS – Encapsulated PostScript
Vektorgrafik. Formatet är lämpat för professionell grafisk produktion. För att
kunna öppna eller spara om EPS-filer till andra format krävs programvaror
som Adobe InDesign, Illustrator eller liknande. För att lägga till en logotyp i ett dokument måste du importera/montera EPS-filen.

.PDF – Portable Document Format
Vektorgrafik. Världsstandard för att granska och spara grafiskt komplex information. PDF-filer av logotypen är skapade i vektorformat och kan användas i
layoutprogram och för webbproduktion. Fördelen med att använda PDF-format är att
alla användare kan öppna och titta på filens innehåll, till skillnad från EPS-filer.

.JPG – Joint Photographic (Experts) Group
Pixelgrafik. Informationen i bilden komprimeras i varierande grad för att filstorleken ska bli liten. En JPG-fil ska aldrig öppnas och sparas om eftersom
det gradvis försämrar bildkvaliteten. Filformatet är inte lämpligt att skala upp/förstora,
då det orsakar ett oskarpt och pixligt intryck. JPG stödjer inte transparens (genomskinlighet), vilket gör att det blir en vit platta bakom logotypen om den läggs mot en färgad
bakgrund. Lämpligt filformat i Office-paketet.

.PNG – Portable Network Graphics
Pixelgrafik. Formatet komprimerar inte informationen i bilden. Filformatet
är inte lämpligt att skala upp/förstora. PNG tillåter transparens (genom
skinlighet) och kan monteras mot färgad bakgrund. Lämpligt filformat i Office-paketet.
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Övergripande information

Färger
Ale kommuns logotyp bygger på färgerna från stadsvapnet, vilka är blå, grön och grå.
Andra färger får användas så länge kombinationen inte gör materialet svårtillgängligt.
Som huvudfärg använder vi grönt för att stärka kopplingen till skogen och de natur
sköna ängarna.
Blå – älven
Grön – skog
Grå – berg

Blå

GRAFISK MANUAL
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Grå
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Övergripande information

Färger i olika färgsystem
Är färgerna rätt?
Beroende på användningsområde finns det olika färg
system för att få rätt färgåtergivning i alla sammanhang.
Färger kan också variera beroende på underlaget, exempelvis upplevs färgen som mörkare på ett obestruket
(matt) papper än ett bestruket (blankt).
I datorn är det andra faktorer, främst skärmens färg
kalibrering, som påverkar färgåtergivningen. Färgutskrifter
har sina begränsningar och återgivning via digitala projektorer har sina. Det viktigaste är att slutresultatet blir
en färgåtergivning som ser likadan ut, oavsett hur eller på
vilket material det är producerat. För att nå en så säkert
färgåtergivning som möjligt bör man jämföra färgprover
från respektive producent.
Färgbeteckningar
För tryckning i en, två eller tre färger används PMS
(Pantone Matching System). När färgbilder förekommer
gäller 4-färgstryck som utgår från fyra grundfärger –
CMYK (cyan, magenta, yellow och key=svart)
Digitalt återges färger med hjälp av rött, grönt och blått
ljus – RGB. Oavsett om en färg har definierats som
4-färg eller PMS i ditt program visas färgen på skärmen
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i läget RGB. För webbproduktion används ett hexadecimalt färgsystem som utgörs av sex tecken och inleds med
tecknet #. För andra produktioner där inte fyrfärgstryck
används, som till exempel i textilier och i inredningssammanhang där färgen ska målas, används färgsystemet
NCS (Natural Colour System). Vid lackering, till exempel
av fordon, utgår färgbeteckningen från RAL-systemet.
I de produktioner där självhäftande folie används är färgen
som rekommenderas från 3M. Observera att 3M inte är
en färgskala utan namnet på en producent av självhäftande material. Färgnumret som anges ger bästa möjliga
färgåtergivning i 3Ms material men material från andra
producenter kan användas.
PMS

CMYK

RGB

#HEX

NCS

RAL

3M

300

100-55-8-4

0-96-162

#0060a2

3065-R90

5019

230-127

347

90-9-94-2

0-148-69

#009445

2565-G

6017

230-146

COOL GRAY 3

24-17-17-0

204-205-207

#cccdcf

1502-Y

7047

1000-11
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Övergripande information

Komplementfärger
Vi har valt fyra tydliga grundfärger som är enkla att arbeta med och fungerar bra ihop.
För att få ett större spektrum av färger kan de utvalda kulörerna tonas i ljushet med
hjälp av färgskalan.

WEB

Den ljusgröna färgen lämpar sig speciellt bra för webben då den är enkel att uppfatta
på digitala skärmar, så som smartphones och datorer.

RGB:

10%

10%

90%

20%

80%

30%

100%

70%

40%
60%
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R: 43, G: 178, B: 124

90%
80%

20%
30%

100%

70%

50%

40%
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10%
90%
80%

R: 0, G: 157, B: 220

RGB:

R: 77, G: 167, B: 54

RGB:

R: 212, G: 65, B: 57

CMYK:

C: 89, M: 11, Y: 2, K: 0

CMYK:

C: 72, M: 5, Y: 99, K: 0

CMYK:

C: 11, M: 85, Y: 77, K: 2

PMS Coated:

299 C

PMS Coated:

361 C

PMS Coated:

179 C

PMS Matte:

299 M

PMS Matte:

361 M

PMS Matte:

179 M

30%

100%

70%

50%

RGB:

20%

40%
60%

50%

RGB:

R: 247, G: 190, B: 9

CMYK:

C: 3, M: 27, Y: 94, K: 0

PMS Coated:

123 C

PMS Matte:

123 M
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Övergripande information

Typsnitt
För trycksaker som broschyer och affischer använder vi varianter av Myriad till
rubrik och bildtext, och Garamond Regular till brödtext. Två modernt skurna typtypsnitt som tillsammans skapar en funktionell och stilren helhet. Här finns även
varianter på dessa typsnitt att tillgå när det krävs variation.
Material som inte räknas till trycksaker, som informationsblad, interna brev och do-

Alternativ print: infoblad, internpost etc.
Rubrik

Arial Regular
Mellanrubrik/underrubrik

För webben gäller Arial som är ett webbsäkert typsnitt, och när det gäller e post
följer vi Outlooks standard och använder Calibri.

Arial Bold
Bildtext

Arial Italic
Brödtext

Times New Roman
Web
Rubrik

Myriad Pro Regular
Mellanrubrik/underrubrik

Myriad Pro Semibold
Bildtext

Hind
Brödtext

Open Sans

Myriad Pro Italic

E-post

Brödtext

E-post

Garamond Regular
GRAFISK MANUAL

Rubrik

Calibri
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Övergripande information
Exempelbilder

Bildtonalitet
Syftet med våra bilder är inte bara att informera utan
även att förmedla en känsla av att det är lätt att leva
i Ale. Vi prioriterar ljusa och positiva bilder som andas
livsglädje och fungerar ihop med manualens färgspektra.
I största möjliga mån ska de bilder som publiceras
bärare som syns i visionsbilden. Exempelvis älven, skogen,
stationerna, skidbacken och karaktäristiska byggnader.
Verksamhetsbilder
Vi ska inte glömma människorna som bor och arbetar i
Ale. Verksamhetsbilderna visar vad invånarna sysselsätter
sig med och speglar bredden i vår dagliga verksamhet.

GRAFISK MANUAL
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Övergripande information
Exempelbilder

Bildbeskärning

Grundbild

När du fotograferar, se till att alltid ta bilderna i maximal
upplösning. Beskär aldrig grundbilden direkt i kameran,
olika sammanhang i framtiden.

Exempel på beskärning

GRAFISK MANUAL
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Övergripande information

Tonalitet
– hur vi uttrycker oss
Hur vi uttrycker oss muntligt och skriftligt är en viktig
del i kommunens identitet. Tonaliteten representerar den
språkliga delen av hur ett varumärke uppfattas och är lika
viktig som den visuella. Ordval, stavning och tilltal avgör helt vilken känsla mottagaren får. Är det strikt och
informerande eller klämmigt säljande? Det är inte bara
vad vi säger som påverkar människor, utan också hur vi
säger det.
Eftersom det är i första hand är medborgarna vi kommunicerar med, så måste vi uttrycka oss så att alla förstår.
Det gör vi genom att hålla det enkelt och kortfattat, och
alltid ställa oss frågan: vem ska läsa det jag skriver?

Vi vågar sticka ut hakan och säga att Ale ska bli en av landets
bästa kommuner att leva och verka i. Där människor och
företag trivs och utvecklas, tillsammans. Vi ser det inte som en
omöjlighet. Snarare som en skyldighet mot våra invånare.

Du kan söka vägledning på www.sprakradet.se
(Sveriges officiella språkvårdsorgan).

GRAFISK MANUAL
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Del 3 Basproduktion

Tillämpning
Basproduktion
Här har vi samlat anvisningar och tips för produktioner som
de flesta av kommunens medarbetare träffar på dagligen. Basproduktion handlar om att göra snygga, enkla och konsekventa
textdokument med rätt typsnitt, samt att använda Ale kommuns
logotyp på rätt sätt.
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Basproduktion

Brev, kallelse,
visitkort m.m.
Brev, kallelser, protokoll, visitkort och kontorsmaterial
är dagliga bärare av kommunens identitet och starkt
bidragande till att ge omgivningen ett enhetligt intryck.
Vi använder oss av den gemensamma kommunlogo
typen och anger förvaltning i avsändaruppgifterna.
Dessa produkter tas fram, med hjälp av färdiga mallar,
av informationsenheten eller kontorsservice.

Katrin Jönsson
Administratör

Dokument

Ale kommun Sektor Kommunstyrelsen
Besök Ledetvägen 6, Alafors
Post 449 80 Alafors Vxl 0303-33 00 00
Tel 0303-33 02 94 Mob 0704-32 02 90
E-post katrin.jonsson@ale.se

Visitkort

2014-09-01

www.ale.se

Handläggare

Att

Anders Andersson

Namn Namnsson
Gatan XX
000 00 Ale

Telefon

000-000000
namn.namnsson@ale.se

Rubrik
Här börjar vi skriva

Ale kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sektor Kommunstyrelsen
SE-449 80 Alafors

Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen
SE-449 80 ALAFORS

Besöksadress
Ale Torg 7, Nödinge

Telefon
0303-33 06 41

E-post
info@ale.se

Korrespondenskort

GRAFISK MANUAL

www.ale.se

Ale kommun, 449 80 ALAFORS

Kuvert

Besöksadress
Ale Torg 7, Nödinge

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Brevmall
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Basproduktion

Digitala miljöer
känsla för kommunen, oavsett medium. I digitala miljöer
ment som för andra medier. Även färgerna är de samma

Webbplatserna
Kommunens webbplatser är våra viktigaste digitala
alen, precis som övriga digitala kanaler. Webbsidorna är
funktionella, lättnavigerade och ska upplevas som ljusa
och lätta. Formen är medvetet enkel för att sätta fokus
på text och bildinnehåll.
Annonsering
Annonsering i digitala kanaler följer samma regler som
övrig digital kommunikation, alltså enligt kommunens

GRAFISK MANUAL
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Sociala medier
Sociala medier är minst lika viktiga kommunikationskanaler som kommunens webbplatser. Här gäller anvisningar för logotyp, färger och övrig grafisk profil. Gällande
profilbilder (exempelivs för Facebook) används kommunens eller verksamhetens logotyp, i färg. Omslagsbilder används för att profilera verksamheten ytterligare. För
mer information se Ales policy för sociala medier.

omslagsbild

profilbild

GRAFISK MANUAL
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E-post
Idag är e-post ett av våra vanligaste sätt att kommunicera på. Därför är den digitala signaturen en viktig del
av kommunens enhetliga intryck. Det ska vara vit bakgrund, inga mönster eller foton utan bara avsändare och
logotyp. Vi använder typsnittet Calibri, som är standard
i Outlook. Se till så att dessa inställningar gäller även för
läsplatta och smartphone.

Med vänlig hälsning
Namn Namnsson
Titel

Sektor kommunstyrelsen
449 80 Alafors
Telefon: 0303-33 06 41, mobil: 0700-00 00 00
E-post: namn.namnsson@ale.se
Besöksadress:
Ale torg 7, Nödinge
www.ale.se
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PowerPoint

Rubrik

När medarbetare och förtroendevalda i Ale kommun
visar digitala presentationer ska de vara tydliga och lyfta
fram det viktigaste av det vi vill säga. Använd de färdiga
mallarna som hämtas på intranätet. Presentationerna ska
alltid inledas med startsida enligt mall.
Mallsidorna består av olika exempel på hur en sida ska
se ut med texter, rubriker, bilder, punktlistor och liknande. Mallsidornas färger kommer från basfärgerna i
Ales stadsvapen, vilka kan kompletteras med givna komplementfärger. Du fyller själv i den information du vill
förmedla i text och väljer passande bild efter ändamål.
Du väljer själv vilka sidmallar du vill använda och vilken
ordning.

• Henitia pore pratetur, aliquis apidelendel.
• Aquam fugia eriamus.
• Ut animet dus, ut eatquae volupta spellor.

Presentation

• Ad eatur aut ad que cusam rerum.

2014-XX-XX

• Bernat expersped que.

Ale-Lätt att leva

Ale-Lätt att leva
Namn på presentationen | 2014-XX-XX

• Dela upp omfattande information på flera sidor med
en inledande eller avslutande översiktssida.

2014-XX-XX Namn på presentationen

Rubrik

Rubrik

• Henitia pore pratetur, aliquis apidelendel.

• Henitia pore pratetur, aliquis apidelendel.

• Aquam fugia eriamus.

• Aquam fugia eriamus.

• Ut animet dus, ut eatquae volupta spellor.

• Ut animet dus, ut eatquae volupta spellor.

• Ad eatur aut ad que cusam rerum.

• Ad eatur aut ad que cusam rerum.

• Bernat expersped que.

• Bernat expersped que.

• Använd inte versal text eftersom det minskar läsbarheten.
• Undvik understrykning – det signalerar att texten är en
länk till Internet.

Ale-Lätt att leva
Namn på presentationen | 2014-XX-XX

Ale-Lätt att leva
Namn på presentationen | 2014-XX-XX

• Var sparsam med kursivering.
• Använd högst nio ord per rad och högst nio rader.
• Använd gärna grafik för att tydliggöra budskapet, men
överbelasta inte din presentation med komplicerade
figurer.

Rubrik bernat expersped que
Henitia pore pratetur, aliquis apidelendel iur? Ignimpor am et es eaqui res
corehenimin prectia ad eossimus ipera
tiument aut voloris et, idenihicil modiam
nusapedit ea quidebis doloribus offic
conserae offic.

Aquam fugia eriamus, ut animet dus,
ut eatquae volupta spellor rehendias
in nulparum que il ius, offic tet as ex et
omnienime sequi ad que doloribus ad
eatur aut ad que cusam rerum, sime
eum et est, quiam rerci accae.

Ale-Lätt att leva
Namn på presentationen | 2014-XX-XX
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Basproduktion

Ale kommuns arbete med
sociala investeringar

Informationsannonser
Så här ser basutförandet ut, annonsernas utseende kan
variera beroende på storlek.
Ale kommuns logotyp placeras alltid i avsändarfältet
nere till höger. Den fria ytan till vänster om logotypen
används för hänvisning till ytterligare information, till
exempel ”Läs mer på ale.se”. (Denna frizon bör för övrigt hållas ren.)
Vid arrangemang som genomförs tillsammans med
andra aktörer placeras övriga logotyper till vänster om
Ales.

I maj 2012 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 10 miljoner kronor till det sociala
investeringsarbetet i Ale kommun. Syftet med att satsa på det sociala investeringsperspektivet är
att arbeta med tidiga samordnade insatser, för att tidigt i livet eller tidigt i processen bryta en negativ
händelseutveckling hos barn och unga i Ale kommun. Utgångspunkten är alltså att hitta
kommunens barn och unga som löper större risk att som vuxna hamna i ett utanförskap.

Här står en rubrik

Här står en rubrik
Tem nam fuga. Nam ipis repelen demolor ecestrum quamus ilit essitatumque volluptate deri rescia ne excers
te ditasped ut idis eostincti auda iumquis esserum quo
piet maiorepta dolor sequia quam, nobis debis sit, sandel
eum quaestr uptaerspeles magnis exibusand andunt qui
nemodi consequi doluptis ut ut es a coreperis mollumque que sit voluptatem et acculparum comniendunt esto
te ditasped ut idis eostincti auda iumquis esserum quosam dolum nus eaqui ium quis et.

eum quaestr uptaerspeles magnis exibusand andunt qui nemodi consequi
doluptis ut ut es a coreperis uptaerspeles quaestr.

Tem nam fuga. Nam ipis repelen
demolor ecestrum quamus ilit essitatumque volluptate deri rescia
Ale kommun i samarbete med:
ne excerspiet maiorepta dolor sequia quam, nobis debis sit, sandel
eum quaestr uptaerspeles magnis
exibusand andunt qui nemodi

consequi doluptis ut ut es a coreperis mollumque que sit voluptatem et acculparum comniendunt
esto te ditasped ut idis eostincti
auda iumquis esserum quosam
dolum nus eaqui ium quis et placcus antoria.

Frizon

Frizon

www.ale.se
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Basproduktion

Platsannonser
a på riktigt.

* Påverk

arbete med

* Tätt sam
livet.
närings

* Jobba

nära Göteborg.

Gillar du utveckling? Då ska du söka
jobbet som Näringslivschef i Ale
Att arbeta i en tillväxtkommun som Ale är en chans att få vara med och
påverka på riktigt. Här finns en stark vilja att skapa samverkan mellan
kommun och företag, något Ales aktiva näringslivsråd är ett bra exempel
på. Därför är det ingen tillfällighet att vi utsetts till Årets klättrare av
Svenskt Näringsliv, men nu behövs det någon som kan utveckla kommunen
vidare. Är det du?
Ps. Ale ligger bara 14 minuter med pendeln från Göteborg.

www.ale.se/ledigajobb

GRAFISK MANUAL
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Generella annonser
Lätt att leva i Ale kommun

Lätt att leva i Ale kommun
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Trycksaker
Den grafiska profilen ska alltid följas oavsett om det
gäller enkla eller mer påkostade trycksaksproduktioner.
Använd den gemensamma kommunlogotypen och ange
kommunen, dess nämnder, sektorer och verksamheter
som avsändare på allt tryckt material, även då det produceras av konsulter. Trycksaker som vänder sig till externa
mottagare bör tryckas i färg. Internt material kan göras
i svartvitt, dock med den speciellt framtagna svartvita
logotypen.

Näringsliv Ale

Ale kommun • 449

80 Alafors • 0303-33

00 00 • www.ale.se

Ale kommun • 449 80 Alafors
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Fordon
Ale kommuns bilar märks enligt bilden. Logotypen skall
anpassas proportionerligt beroende på fordonets modell
och storlek.

33 cm

17 cm
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Skyltar förekommer i mycket varierande format. De
måste anpassas från fall till fall med hänsyn tagen till placering, omgivning, arkitektur, belysning med mera. Det
är viktigt att se till maximal kvalitet i både material och
färgåtergivning.
I skyltsammanhang är det extra viktigt att tänka på en frizon runt logotypen. Informationen på skylten syns inte
bättre för att den sträcker sig ut till kanterna. Det är luften runt om som avgränsar från omgivningen och som
därmed gör skylten lättare att läsa.
Kontakta kommunikationsavdelningen för hjälp.
Flaggor
Flaggan är mörkblå med kommunlogotypen i färg.
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Arbetskläder/presentreklam
Vid beställning av arbetskläder/presentreklam kontakta kommunikationsenheten.

Bilderna är endast exempel på hur logotypen kan användas på olika produkter.
GRAFISK MANUAL

33

