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Den grafiska profilen
| Inledning | Den grafiska profilen | 1:2 |

Vi som arbetar inom Sotenäs kommun hör
ihop, oavsett vilka uppgifter vi har. Det är av
största vikt att vi därför även har en gemensam
framtoning, en tydlig avsändare som visar
vilka vi är och vem vi arbetar för. Den grafiska
profilen är ett viktigt hjälpmedel för detta
ändamål.
Vad menas då med grafisk profil? Genom att
fastställa logotyp, färger, typsnitt och andra
bildelement och sätta dessa i en form av
regelverk, skapas det vi kallar för en grafisk
profil. Denna visuella identitet ska förmedlas
i trycksaker, skrivelser, annonser, webbsidor
och allt annat kommunikationsmaterial där vår
kommun är avsändare.
En stor fördel med en grafisk profil är att vi
inte behöver fundera över den grafiska utformningen utan kan koncentrera oss på innehållet
som ska kommuniceras. Det sparar både tid
och pengar.
En konsekvent och genomtänkt profil ger ett
seriöst intryck och är en bra förutsättning för
en stark och framgångsrik verksamhet.
För att lyckas med vår kommunikation och
stärka identiteten måste den grafiska profilen
vårdas och respekteras av alla som arbetar
inom Sotenäs kommun. Din insats i det arbetet
är av avgörande betydelse. För det är du som
är Sotenäs kommun i det dagliga arbetet.
Låt den grafiska profilen fungera som regelverk, hjälpmedel såväl som en inspirationskälla för kommunens utveckling.
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Bakgrund
| Inledning | Bakgrund | 1:3 |

Vi vet att vårt område har varit bebott i många
tusen år. För omkring 1000 år sedan bildades
föregångaren till dagens Sotenäs kommun,
nämligen Sotenäs skeppsreda. Skeppsredorna
tillkom under vikingatiden i första hand i försvarssyfte, men samma indelning användes
både för kyrklig administration och rättsskipning. Sotenäs skeppsreda blev sedemera
Sotenäs härad.

Sotenäs härads sigill från 1746.

Under medeltiden byggdes de första kyrkorna
i Sotenäs. Tossene var huvudkyrkan och
Askum blev annexkyrka. Senare bildades Tossene och Askums socknar. Under 1500-talet
uppstod i och med sillfiskeperioden de första
fiskelägena i kommunen. En mer omfattande
permanent fiskelägesbebyggelse uppstod först
med den stora sillperioden 1749–1809.
1862 ombildades socknarna Tossene, Askum
och Kungshamn till kommuner.
År 1909 utbröts Malmöns kommun från
Askum och år 1924 delades Kungshamns
kommun i Kungshamns och Smögens
kommuner. I och med sillperioden och stenindustrins starka tillväxt skedde en betydande
folkökning i kommunen, då främst i tätorterna.
Detta krävde bestämmelser om bebyggelse,
hälsovård, brandskydd m.m. Därför infördes
en ny samhällsform, municipalsamhället, där
särskild skatt kunde utdebiteras till bl a
hälsovård, brandskydd och gatuanläggningar.
Totalt bildades 10 municipalsamhällen i
kommunen. Dessa upphörde då vederbörande
kommuner övertog municipalsamhällets
funktioner.
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| Inledning | Bakgrund | 1:3 |

Under 1900-talet har två kommunsammanslagningar ägt rum. Den första 1952, då
Södra Sotenäs kommun bildades genom
sammanslagning av Askum, Malmön och
Kungshamn. Den andra ägde rum 1974,
då Södra Sotenäs, Smögens och Tossene
kommuner bildade Sotenäs kommun.

Sotenäs kommunvapen från 1977-03-03.

Sotenäs kommun registrerade 1977 det kommunvapen som gällt till idag. Den heraldiska
beskrivningen är följande:
I fält av silver inom en blå bård en
ginbalksvis ställd störtad blå plattfisk.
Motivet bygger på Sotenäs härads forna sigill
uppvisande en hälleflundra. (Se föregående
sida.) Detta mycket gamla sigill är bland
annat återgivet av Johan Oedman, Bohus-Läns
Beskriftning, Stockholm år 1746.
I och med den nya grafiska profilen justeras
kommunvapnet något för att fungera bättre
i olika publiceringsmiljöer. Dessutom sätts
vapnet ihop med ordbilden Sotenäs kommun
och bildar därmed kommunens logotyp.

Sotenäs kommunvapen från 2009-01-01

Med utgångspunkt ur Vision 2020 togs tre värdeord fram: Miljö, Mångfald och Öppenhet.
Dessa har varit ledord vid uppbyggandet av
den grafiska profilen. Det grafiska språket ska
harmonisera med vår värdegrund. Det återspeglas i val av profilfärger, typsnitt mm.
Designen kan beskrivas som formell med stil,
karaktär och närhet.
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Användarnivåer
| Inledning | Användarnivåer | 1:4 |

När en grafisk profil byggs upp fastställs en
stor mängd regler för publicering. Detta kan
inledningsvis kännas snarare som ett hinder än
en hjälp. Av denna anledning har vi valt att
dela upp profilen på två användarnivåer.
De flesta i organisationen klarar sig med
en basnivå för sin kommunikation. Vi skulle
kunna kalla den för den enkla eller formella
nivån, men har valt att ge den namnet Intern
kommunikation. Under denna nivå hittar
du det som behövs för grundläggande layout.
Ska du ta fram annonser och mer avancerat
material eller göra publikationer som ska
marknadsföra kommunen bör du kontakta
informationsansvarig eller IT-avdelningen.
Material som landar under Extern kommunikation ska alltid gå genom dessa kanaler.
Detta görs för att vi ska kunna säkerställa
att materialet håller sig inom ramarna för
vår profil. Dessa användare innehar dessutom
erforderlig programvara.
Externa producenter av grafiskt material,
såsom tryckerier, tidningar, skyltmakare hittar
nödvändig information under Extern kommunikation.
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Intern
kommunikation

Logotypen
| Intern kommunikation | Logotypen | 2:1 |

SK_logoA finns i en större (_180) och en mindre (_120) storlek.
Du hittar de i mappen /Intern kommunikation/LogoA.

SK_logoB finns i en större (_100) och en mindre (_60) storlek.
Du hittar de i mappen /Intern kommunikation/LogoB.

Logotypen är den främsta identitetsbäraren
för vår organisation. Tidigare har kommunen
endast använt sig av vapnet samt fri sättning
av text. I och med den grafiska profileringen
fastställs Sotenäs kommuns logotyp.
Logotypen består av vapnet samt ordbilden
Sotenäs kommun. Förhållandet mellan vapnet
och texten är fastslaget. Ordbilden är satt i
gemena (små) tecken för att uppfattas mer personlig och levande. Vapnet har i samband med
den nya profilen justerats. Detta gör den mer
funktionell i all form av publicering. Den har
i och med redesignen även fått en mer positiv
utstrålning. Vapnet publiceras i regel aldrig
enskilt, utan tillsammans med ordbilden.
Läs även Logotypens tillämpning
på nästa sida.
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Logotypens tillämpning
| Intern kommunikation | Logotypens tillämpning | 2:1 |

För att bibehålla värdet och identiteten som
den sammanställda logotypen ger måste ett
visst regelverk kring logotypens tillämpning
fastslås.
Runt logotypen håller vi en yta fri från annan text eller bilder.
Detta område kallas för frizon.

Logotypen publiceras i sotenäs-blå eller svart
på vit bakgrund enligt logotyp-originalen.
Huvudsakligen används den liggande varianten, SK_logoA (se föregående sida). Denna
bör inte exponeras i storlek mindre än 30
mm på bredden. Den stående varianten,
SK_logoB, nyttjas i de fall utrymmet kräver
så. Logotyp-original med ändelse .jpg och .tif
får aldrig skalas upp i större storlek.
Frizon anger hur nära logotypen får placeras
ytterkant, textblock eller bildobjekt. Sotenäs
kommun har de gemena (små) bokstävernas
höjd som referensmått (x-mått).

Sotenässkolan
Tänk på att inte ändra på proportionerna i logotypen. Använd
inte skuggor eller andra effekter. Logotypen får inte roteras.
De inbördes storlekarna i logotypen ska bibehållas. Komplettera inte ordbilden med egen text. Byt inte färg på logotypen.
Beskär inte logotypen på något sätt. Använd inte heller delar
av kommunlogotypen till egna logotyper.

Verksamhet inom, eller utanför kommunorganisationen, får ej använda Sotenäs kommuns
logotyp eller delar av denna vid tillverkning av
egna logotyper.
De kommunala bolagen får gärna följa den
grafiska profilen, men kan följa ett eget profilprogram. Dock ska de markera sin tillhörighet
till Sotenäs kommun genom att alltid använda
kommunens logotyp, efter fastslagna regler, i
sin externa kommunikation.
De verksamheter inom kommunen som innehar egna hemsidor ska markera sin tillhörighet
med att ha med kommunens logotyp på dessa
hemsidor.
Vid särprofilering placeras medarrangörens
logotyp i det övre högra hörnet, och kommunlogotypen uppe i vänstra hörnet.
(Se exempel under Event-annonser, 3:8)
Den gamla varianten på vapen med
eventuella tillägg får inte längre
användas.
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Färger
| Intern kommunikation | Färger | 2:2 |

Sotenäs-blå
PMS:
541
CMYK: 100-60-0-48
RGB:
0-35-101
Webb: 00-23-65

Sotenäs kommun representeras av kraftfulla
färger i en samlad färgskala som symboliserar
våra starka värdeelement som havet, himlen
sjöbodarna, grönskan och graniten.
Under nivån Intern kommunikation har vi
valt att begränsa färgutbudet till kommunens
huvudfärg, sotenäs-blå, samt svart.
Svart färg nyttjas för original som ska
kopieras/faxas. I övrigt sätts löpande text och
eventuellt ingresser i svart.
Alla färger har sin unika beteckning, beroende
på tryckteknik, material och yta. Under nivån
Intern kommunikation nöjer vi oss med att
känna till färgblandningen RGB* som används
för visning digitalt och utskrifter på intern
nivå.

*

Red, Green and Blue
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Typografi
| Intern kommunikation | Typografi | 2:3 |

A BCD E F GH IJ K L MNO
PQ R S TU VW XYZÅ Ä Ö
a b c d e f g h ijklm n o
p q r s tu vxyzå ä ö
0123456789

Under Intern kommunikation nyttjar vi två
olika typsnitt:

Verdana Bold

Times New Roman
Används i löpande text, eller brödtext i 9-11
punkters storlek.

Verdana
Verdana bold används i rubriker. Verdana
regular används i löpande text huvudsakligen
på webben.

ABC DE FG H IJKLMN O
P Q R ST UVWX Y Z ÅÄÖ
ab c d efg hi j kl mno
p q rst uvxyz åäö
0123456789
Verdana Regular

A B C DEFGHI JK L MN O
P Q RS TU VW X YZ Å ÄÖ
a b c defghijk lm no
p q r s tu vxyzåäö
0 1 2 34 56789
Times New Roman Regular
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Extern
kommunikation

Logotypen
| Extern kommunikation | Logotypen | 3:1 |

SK_logoA finns i mappar för olika färgblandningar
/Logotyp/LogoA.

SK_logoB finns i mappar för olika färgblandningar
/Logotyp/LogoB.

Logotypen är den främsta identitetsbäraren
för vår organisation. Tidigare har kommunen
endast använt sig av vapnet samt fri sättning
av text. I och med den grafiska profileringen
fastställs Sotenäs kommuns logotyp.
Logotypen består av vapnet samt ordbilden
Sotenäs kommun. Förhållandet mellan vapnet
och texten är fastslaget. Ordbilden är satt i
gemena (små) tecken för att uppfattas mer personlig och levande. Vapnet har i samband med
den nya profilen justerats. Detta gör den mer
funktionell i all form av publicering. Den har
i och med redesignen även fått en mer positiv
utstrålning. Vapnet publiceras i regel aldrig
enskilt, utan tillsammans med ordbilden.
Läs även Logotypens tillämpning
på nästa sida.
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Logotypens tillämpning
| Extern kommunikation | Logotypens tillämpning | 3:1 |

För att bibehålla värdet och identiteten som
den sammanställda logotypen ger måste ett
visst regelverk kring logotypens tillämpning
fastslås.
Runt logotypen håller vi en yta fri från annan text eller bilder.
Detta område kallas för frizon.

Logotypen publiceras i sotenäs-blå eller svart
på vit bakgrund enligt logotyp-originalen.
Huvudsakligen används den liggande varianten, SK_logoA (se föregående sida). Denna
bör inte exponeras i storlek mindre än 30
mm på bredden. Den stående varianten,
SK_logoB, nyttjas i de fall utrymmet kräver
så. Logotyp-original med ändelse .jpg och .tif
får aldrig skalas upp i större storlek.
Frizon anger hur nära logotypen får placeras
ytterkant, textblock eller bildobjekt. Sotenäs
kommun har de gemena (små) bokstävernas
höjd som referensmått (x-mått).

Sotenässkolan
Tänk på att inte ändra på proportionerna i logotypen. Använd
inte skuggor eller andra effekter. Logotypen får inte roteras.
De inbördes storlekarna i logotypen ska bibehållas. Komplettera inte ordbilden med egen text. Byt inte färg på logotypen.
Beskär inte logotypen på något sätt. Använd inte heller delar
av kommunlogotypen till egna logotyper.

Verksamhet inom, eller utanför kommunorganisationen, får ej använda Sotenäs kommuns
logotyp eller delar av denna vid tillverkning av
egna logotyper.
De kommunala bolagen får gärna följa den
grafiska profilen, men kan följa ett eget profilprogram. Dock ska de markera sin tillhörighet
till Sotenäs kommun genom att alltid använda
kommunens logotyp, efter fastslagna regler, i
sin externa kommunikation.
De verksamheter inom kommunen som innehar egna hemsidor ska markera sin tillhörighet
med att ha med kommunens logotyp på dessa
hemsidor.
Vid särprofilering placeras medarrangörens
logotyp i det övre högra hörnet, och kommunlogotypen uppe i vänstra hörnet.
(Se exempel under Event-annonser, 3:9)
Den gamla varianten på vapen med
eventuella tillägg får inte längre
användas.
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Färger
| Extern kommunikation | Färger | 3:2 |

Sotenäs-blå
PMS:
541
CMYK: 100-60-0-48
RGB:
0-35-101
Webb: 00-23-65

PMS:
CMYK:
RGB:
Webb:

2975
23-0-2-0
199-245-247
C7-F5-F7

PMS:
CMYK:
RGB:
Webb:

1805
0-95-98-24
184-15-0
B8-0F-00

PMS:
CMYK:
RGB:
Webb:

576
45-0-78-32
90-132-38
5A-84-26

PMS:
CMYK:
RGB:
Webb:

145
0-57-100-9
217-109-0
D9-6D-00

Sotenäs kommun representeras av kraftfulla
Sotenäs-blå
färger i en samlad färgskala som symboliserar
PMS:
541
våra starka värdeelement som havet, himlen
CMYK: 100-60-0-48
sjöbodarna, grönskan och graniten. SotenäsRGB:
0-35-101
blå är huvudfärgen och de andra har till
Webb: 00-23-65
uppgift att komplettera, särskilja och skapa
mångfald.
Alla färger har sin unika beteckning, beroende
på tryckteknik, material och yta. Vid eneller tvåfärgstryck används normalt Pantoneskalan*. Färgsystemet för fyrfärgstryck kallas
CMYK**. Vid digital bildvisning är det
RGB*** som gäller. Dessutom finns det något
kallat hexadecimala färgsystemet som används
för webbsidor.
Svart färg nyttjas för original som ska
kopieras/faxas. Tidningsannonser kan också
förekomma i svartvitt. I övrigt sätts löpande
text och eventuellt ingresser i svart.

* Pantone Matching System kallas även PMS.
** Cyan, Magenta, Yellow samt Key Colour (Black)
Kallas även europaskalan.
*** Red, Green and Blue
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Typografi
| Extern kommunikation | Typografi | 3:3 |

ABCDEF GH I J KLM NO
P QRST UVW XY ZÅ ÄÖ
a b c de fghij kl mno
p q rst uvxy z åäö
0 1 2 345 67 8 9
Linoype Ergo Bold

A B C DEFGHIJ KL M NO
P Q R ST UV WX YZÅ ÄÖ
a b c d efg hijkl mn o
p q r stuvx yzåäö
0 1 2 3456789

Linotype Ergo
Sotenäs kommuns logotyp är satt med detta
teckensnitt. Det är ett öppet typsnitt med egen
karaktär som tål att åldras. I den externa kommunikationen använder vi detta typsnitt i stor
utsträckning. Rubriker och eventuellt ingresser sätts i Linotype Ergo Bold. Bildtexter
sätts lämpligtvis i Linotype Ergo Medium, i
7-9 punkters storlek. Adressrad kan sättas från
6 punkters storlek, webbadress i bold, övrig
adressinformation i medium.
Times New Roman
Används till brödtext i 9-11 punkters storlek.
Verdana
Verdana används på webben. Typsnittet
påminner till viss del om Linotype Ergo,
men finns på varje dator.

Linoype Ergo Medium

ABC DE FG H IJKLMN O
P Q R ST UVWX Y Z ÅÄÖ
ab c d efg hi j kl mno
p q rst uvxyz åäö
0123456789
Verdana Regular

A B C DEFGHI JK L MN O
P Q RS TU VW X YZ Å ÄÖ
a b c defghijk lm no
p q r s tu vxyzåäö
0 1 2 34 56789
Times New Roman Regular
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Vågen
| Extern kommunikation | Vågen | 3:4 |

I syfte att stärka Sotenäs kommuns identitet
har ett stiliserat dekor-element kallat vågen
tagits fram. Vågen har en lokal koppling och
står för en framåtdrivande rörelse som bär.
Vågen används huvudsakligen som avdelare
mellan information och avsändare.

www.sotenas.se

Beskuren variant SK_Vaag_b_mini
med tillagd webbadress.

www.sotenas.se
Sotenas kommun | 45680 Kungshamn | Tel. 0523-664000 | Fax. 0523-664509

Beskuren variant SK_Vaag_b_midi
med hel adressrad.

Vågen publiceras i antingen blått/svart mot vit
botten eller negativ. Med negativ menas vit
mot kommunens färger sotenäs-blå/svart, röd,
grön eller orange. Observera att den, av tydlighetsskäl, ej ska återges negativ mot ljusblå
botten.
Vågen publiceras normalt i sitt fulla format
vilket syns nederst på denna sida. Beroende
på materialets bredd finns även vågen
i två beskurna varianter. SK_Vaag_mini
samt SK_Vaag_midi. Exempelvis placeras
SK_Vaag_mini i en annons i 1-spaltsformat för
att linjen inte ska bli för tunn.
Vågen får aldrig beskäras på egen hand.
Det finns även en fil där vågen är sammansatt
med logotypen, SK_Vaag_plus samt
SK_Vaag_plusmini. Dessa varianter ska endast
användas då logotypen inte förekommer i
sin normala position (längst upp till vänster),
exempelvis på baksidan av folder.

www.sotenas.se
Sotenas kommun | 45680 Kungshamn | Tel. 0523-664000 | Fax. 0523-664509

Så här kan det se ut när SK_Vaag_plus
används med hel adressrad.

SK_Vaag_b
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Randen
| Extern kommunikation | Randen | 3:5 |

I vissa sammanhang används en färgad rand
för att stärka identiteten färgmässigt. i huvudsak placeras den på övre delen av materialet,
strax under logotypen och går hela vägen
från vänster till högermarginal. Färg väljs
bland profilfärgerna. Höjden hålls primärt till
1 x-mått. I platsannonser finns randen med
som bakgrund till rubriken. I denna manual
har randen dessutom till funktion att tydliggöra rubrik och ämnesområde.
I de fall den placeras i överkant av fotografi
är det bra att välja en profilfärg som matchar
fotot.
Se tillämpning exempelvis under Highlightannonser.
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Fotografier
| Extern kommunikation | Fotografier | 3:6 |

Fotografier som ska kommunicera Sotenäs
kommun ska präglas av ledorden miljö, mångfald och öppenhet i dess vidaste betydelse. I
presentationer med ett flertal fotografier arbetar vi med dynamik och motpoler. Om vi
exempelvis har en närbild på ett objekt i sommarmiljö får gärna nästa bild skildra en höststorm på avstånd. I presentationer med ett
flertal fotografier är det också viktigt att låta
en av bilderna agera huvudbild och synas mer
än de övriga.
Fotografierna får gärna innehålla mättade och
kraftfulla färgtoner som matchar profilfärgerna.
Vi vill visa upp Sotenäs kommun som en plats
att leva och bo. Av denna anledning är det
viktigt att synliggöra människor i det material
vi kommunicerar. Tänk på detta i val av fotografier.
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Kungörelse-annonser
| Extern kommunikation | Kungörelse-annonser | 3:7 |

Kungörelseannons har till funktion att informera medborgarna om i första hand praktiska
ärenden. Layouten hålls enkel och kan eventuellt även produceras av användare under intern
kommunikation. Dessa annonser produceras
främst i 1- och 2-spaltsformat.
Tumregel vad gäller logotypens
avstånd till högermarginal:
• 1-spalt, 2 x-mått till höger.
• 2-spalt, logotypen utgör halva bredden.
• 3-spalt och bredare, en tredjedel av bredden.

Kungörelse
Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam
ea rebum. Stet kasd
imata sanctus est.
www.sotenas.se

Layout av 1-spaltsannons för svartvit publicering.
(Med x-måtten som mall.)

Snöröjning

Logotypen
Placeras mot vit bakgrund.
1,5 x-mått från överkant.
1 x-mått ovanför färgat bakgrundsfält.
2 x-mått från vänsterkant.
Avstånd till högerkant, se tumregel till vänster.
Rubriken
Sätts i Linotype Ergo bold, 14/14–18/18
punkter, 2 x-mått från överkant av färgat
bakgrundsfält. Vänsterkant följer logotypens
vänsterkant lodrätt ner. Brödtext sätts 2 x-mått
under rubrik.
Brödtext
Sätts i Times New Roman, 9-12 punkter när
det gäller svartvit annons, 10-12 punkter när
det handlar om färgad annons. Vänsterjusterad
som ovan.
Avsändare
Normalt räcker det med webbadressen.
www.sotenas.se
Vänsterjusterad som ovan. Avstånd till ovanliggande brödtext bör vara minst 3 x-mått.
Avstånd till nederkant ska vara 2 x-mått.
Färg
Till bakgrundsfältet används sotenäs-blå.
När färgåtergivning ej kan ges används svart,
aldrig gråskala.
Ram
Ramen publiceras alltid i sotenäs-blå. (Eller
svart när färgåtergivning ej kan ges.) Linjens
tjocklek bör vara ungefär 1 punkt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore.
www.sotenas.se

Layout av 2-spaltsannons för färgpublicering. Här syns att
logotypen ungefär utgör hälften av en 2-spalts bredd enligt
ovanstående tumregler.
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Event-annonser
| Extern kommunikation | Event-annonser | 3:8 |

Öppet hus på
kommunhuset
Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam
ea rebum.

www.sotenas.se

Layout av 1-spaltsannons i färg.
(Med x-måtten som mall.)

Folkhälsa för alla
Föreläsning om betydelsen
av ditten och datten
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Event-annonsen har till funktion att inbjuda
medborgarna till evenemang. Om vi jämför
med kungörelse-annonsen innehåller eventannonsen fler av kommunens färger samt
vågen. Dessa annonser produceras främst i 1till 3-spaltsformat.
Grundläggande layout:
Logotypen
Se kungörelse-annons.
Rubriken
Se kungörelse-annons.
Brödtext
Se kungörelse-annons.
Vågen
Placeras negativ (vit) på det färgade bakgrundsfältet, 3 x-mått nedanför brödtexten.
Avsändare
Normalt räcker det med webbadressen.
www.sotenas.se
Vänsterjusterad som ovan. Avstånd till ovanliggande parti av vågen bör vara 2 x-mått.
Färg
Till bakgrundsfältet används med fördel någon
av kommunens komplementfärger röd, orange
eller grön. Även sotenäs-blå kan användas men
aldrig den ljusblå. När färgåtergivning ej kan
ges används svart, aldrig gråskala.
Ram
Vågens linjetjocklek är 1 punkt vid 100 %
återgivning. Försök hålla samma mått på ramlinjen. Ramen publiceras alltid i sotenäs-blå.
(Eller svart när färgåtergivning ej kan ges.)

www.sotenas.se

2-spalts event-annons i färg. Vid samarrangemang
placeras annan logotyp i huvudets högra del.
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Highlight-annonser
| Extern kommunikation | Highlight-annonser | 3:9 |

En utmärkt
rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr.

www.sotenas.se

2-spalts highlight-annons med x-mått och mallinjer
markerade. Fotoobjekt till vänster. Endast webbadress.

En annan
bra rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore.

www.sotenas.se
Sotenas kommun | 456 80 Kungshamn | Tel. 0523-66 40 00 | Fax. 0523-66 45 09

Ovan: 2-spalts highlight-annons. Fotoobjekt till höger.
Nedan: 4-spalts highlight-annons.

Highlight-annonsen har till uppgift att marknadsföra kommunen. Om vi jämför med
event-annonsen innehåller highlight-annonsen
foto och mer fri sättning av texten. Dessa
annonser produceras främst i 2-spaltsformat
och större.
Grundläggande layout:
Logotypen
Se kungörelse-annons.
Randen
En färgad rand, 1 x-mått hög, läggs in 1 x-mått
nedanför logotypen.
Rubriken
Linotype Ergo bold, 16/16–24/24 punkter.
Mått, se kungörelse-annons. Vänstermarginal
sätts fritt med hänsyn till objekt i fotografiet.
Brödtext
Mått, se kungörelse-annons. Vänstermarginal
sätts fritt. Använd gärna Linotype Ergo
Medium till denna text.
Vågen
Placeras negativ (vit) på fotot, minst 3 x-mått
nedanför brödtexten.
Avsändare
Normalt visas hela adressraden. Vänsterjusterad som logotypen. Mått, se kungörelse-annons.
Foto
Fotoobjekt ska befinna sig hårt beskuret i
vänster- alternativt högerkant. Bakgrundsparti för text och våg måste vara av lugn
och kontrasterande karaktär.
Ram
Se event-annons.

Känn friheten!
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.

www.sotenas.se
Sotenas kommun | 456 80 Kungshamn | Tel. 0523-66 40 00 | Fax. 0523-66 45 09
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Platsannons
| Extern kommunikation | Platsannonser | 3:10 |

Arkitekt
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat,
Läs mer på vår hemsida.

www.sotenas.se

Layout av 1-spalts platsannons i färg.
(Med x-måtten som mall.)

Parkarbetare
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Läs mer på vår hemsida.
Sotenäs, havets kommun, ligger i Bohuslän, mellan Oslo och Göteborg. I kommunen
bor ca 9500 personer i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand,
Bovallstrand och Bohus-Malmön. Sotenäs kan erbjuda en fantastisk livsmiljö med
rik och varierad fritid.

www.sotenas.se

2-spalts platsannons i färg, med kommuntext.

Platsannonsen har till uppgift att utlysa tjänster inom Sotenäs kommuns organisation.
Layouten hålls förhållandevis enkel.
Söks det efter speciell kompetens som inte går
att hitta inom kommunens gränser går det även
att utgå ifrån en highlight-annons.
Grundläggande layout:
Logotypen
Se kungörelse-annons.
Rubrik-randen
En färgad rand, 1 x-mått över och under liggande rubrik.
Rubriken
Linotype Ergo bold, 14/14–18/18 punkter. Vit
mot färgad rubrik-rand. Om rubrik-rand väljs i
ljusblå färg sätts rubriken i sotenäs-blå.
Brödtext
Sätts vänsterjusterad i Times New Roman,
8-11 punkter.
Kommuntext
Alternativt kan vi placera en text om vår
kommun efter tjänstebeskrivningen. Den sätts
vänsterjusterad i Linotype Ergo Medium Italic
6-8 punkter.
Vågen
publiceras i sotenäs-blå, minst 3 x-mått nedanför närmaste textparti.
Avsändare
Normalt räcker det med webbadressen.
www.sotenas.se
Vänsterjusterad som ovan. Avstånd till ovanliggande parti av vågen bör vara 2 x-mått.
Ram
Se event-annons.
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Broschyrer
| Extern kommunikation | Broschyrer | 3:11 |

Vit ram, 10 mm, runt om

60 mm

Rubriken sätts
i Ergo Bold
18/18 punkter
Underrubrik sätts i Ergo
Medium 14/16 punkter.

40 mm

Extra information läggs in här
nere i Ergo medium 10/12

Så här kan omslaget till en A5-folder se ut med
inritade mallinjer.

Broschyrer och foldrar kan förekomma i
ett antal storlekar. Här följer grundläggande
layout för de tre vanligaste formaten: A5, A4
samt 6-sidig 99x210-folder.
Omslag
Vit ram
En ram på 10 mm lämnas alltid längs med de
fyra kanterna som marginal.
Logotypen
Placeras, 60 mm bred, med överkant mot vit
ram. Logotypen vänsterjusteras 2 x-mått från
vit ram.
Randen
En färgad rand, 1 x-mått hög, läggs in 1 x-mått
nedanför logotypen.
Rubriken
Rubrik sätts i Linotype Ergo Bold och eventuell underrubrik i Medium. Välj färg som på
randen eller möjligtvis negativ (vit).
A4-format: Placeras vänsterjusterad i den
högra spalten, 50 mm från överkant.Storlek:
28/28 (22/24*).
A5-format: Placeras vänsterjusterad i den
högra spalten, 60 mm från överkant. Storlek:
18/18 (14/16*).
99x210-format: Placeras vänsterjusterad i textspalten. I övrigt som A5-format.
Foto
Det högupplösta fotografiet täcker hela ytan,
från randen upptill, ut till vit ram. Fotoobjekt
ska befinna sig hårt beskuret i vänsterkant.
Bakgrundsparti för text måste vara av lugn och
kontrasterande karaktär.
Dokumentationstext
I vissa fall behövs extra information läggas in
på omslaget. Detta görs lodrätt under rubrik
i Linotype Ergo Medium 10/12. Mått för A4och 99x210-format: 50 mm från nederkant.
A5-format: 40 mm från nederkant.

*

Underrubrik
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| Extern kommunikation | Broschyrer | 3:11 |

Vit ram, 10 mm, runt om

est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat.

Consetetur

Sadipscing elitr sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit

amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet.

Duis autem vel

Cum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.

www.sotenas.se
Sotenäs kommun | Hallindenvägen 17, 45680 Kungshamn | Tel: 0523-664000 | Fax: 0523-664509

Omslagets baksida på en A5-folder.

Inlaga
Textspalter
A4-format: 2-spalt med 5 mm mellanrum.
V:20 mm, H:20 mm, U: 50 mm, N: 60 mm.
A5-format: 2-spalt med 5 mm mellanrum.
V:20 mm, H:20 mm, U: 30 mm, N: 50 mm.
99x210-format: 1-spalt.
V:20 mm, H:20 mm, U: 30 mm, N: 60 mm.
Rubriker
Linotype Ergo Bold i samma storlek som
brödtext. Färg enligt randen. (Se Omslag.)
Brödtext
Times New Roman 9/11–11/13 i svart.
Foto
Låt bilderna falla ut mot vit ram. Håll 10 mm
avstånd mot text och andra element i höjdled.
Faktaruta
För att skapa dynamik kan faktaruta i randens
färg läggas in över sida eller uppslag. Rutan
placeras 10 mm nedanför textspalt och håller
sig inom den vita ramen. Text skrivs negativ i
Linotype Ergo, 8-10 punkter.
Baksida
Vågen
Varianten SK_Vaag_plus används
Avsändare
Placeras 2 x-mått nedanför närmaste parti av
vågen. Normalt visas hela adressraden.
Vänsterjusterad som logotypen.

tur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam eratdiam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

cing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel

Cum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

www.sotenas.se
Sotenäs kommun | Hallindenvägen 17 | 456 80 Kungshamn
Tel: 0523-66 40 00 | Fax: 0523-66 45 09

Del av baksidan av 99x210-folder. Med
SK_Vaag_plusmini. Adressrad uppdelad.

Duis autem vel

Lorem ipsum dolor sit amet

Consetetur sadipscing elitr, sed diamnnumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-

Cum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.

etuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis.
At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem

ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam
diam dolore dolores duo eirmod eos
erat, et nonumy sed tempor et et
invidunt justo labore Stet clita ea et
gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua.

Nam liber tempor

Cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consect-

Rubrik faktaruta
mhb fLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam

Uppslag med inlaga, A5-folder.
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Visitkort
| Extern kommunikation | Visitkort | 3:12 |

Mallar har tagits fram för produktion av
visitkort.

Visitkort_bas, mall för utskrift på lokal skrivare,
skala1:1.

Namn Efternamn

Namn Efternamn

Namn Efternamn

Namn Efternamn

(Befattning)
Avdelning
0523-664XXX
070-XXXXXXXXX
namn.efternamn@sotenas.se

(Befattning)
Avdelning
0523-664XXX
070-XXXXXXXXX
namn.efternamn@sotenas.se

(Befattning)
Avdelning
0523-664XXX
070-XXXXXXXXX
namn.efternamn@sotenas.se

(Befattning)
Avdelning
0523-664XXX
070-XXXXXXXXX
namn.efternamn@sotenas.se

Postadress:

Sotenäs kommun
45680 Kungshamn
Besöksadress: Hallindenvägen 17
Tel. växel:
0523-664000
Fax:
0523-664509

Postadress:

Sotenäs kommun
45680 Kungshamn
Besöksadress: Hallindenvägen 17
Tel. växel:
0523-664000
Fax:
0523-664509

Postadress:

Sotenäs kommun
45680 Kungshamn
Besöksadress: Hallindenvägen 17
Tel. växel:
0523-664000
Fax:
0523-664509

Postadress:

www.sotenas.se

www.sotenas.se

www.sotenas.se

www.sotenas.se

Sotenäs kommun
45680 Kungshamn
Besöksadress: Hallindenvägen 17
Tel. växel:
0523-664000
Fax:
0523-664509

Visitkorts-mall, för 2-färgstryck
27

Kuvert
| Extern kommunikation | Kuvert | 3:13 |

Mall har tagits fram för produktion av
kuvert.
A-post
Kungshamn 1.
Porto betalt.
B-post

A-post
Kungshamn 1.
Porto betalt.
B-post

A-post
Kungshamn 1.
Porto betalt.
B-post

A-post
Kungshamn 1.
Porto betalt.
B-post
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Hemsida
| Extern kommunikation | Hemsida | 3:14 |

Grundmall har utformats för kommunens
hemsidas uppbyggnad.
Hemsidan ska inrymma hela den kommunala
verksamheten. De verksamheter inom kommunen som innehar egna hemsidor ska
markera sin tillhörighet med att ha med kommunens logotyp på dessa hemsidor.
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Annan information
| Extern kommunikation | Annan information | 3:15 |

Adressuppgifterna
I många fall räcker det med webbadressen:
www.sotenas.se
Webbadressen skrivs i bold (fet) stil.
Resterande uppgifter skrivs på ny rad:
Sotenäs kommun | Hallindenvägen 17 |
456 80 Kungshamn | Tel. 0523-66 40 00 |
Fax. 0523-66 45 09
Denna information skrivs i regular eller
medium och helst på en rad.
Layout
Layout är det grafiska samspelet mellan text,
rubrik, logotyp, bild och färg. Och framförallt
luft – vita ytor som gör det lättare för ögat att
söka sig till det vi vill kommunicera. En väl
disponerad bildyta och avvägd balans handlar
alltså inte bara om vår logotyp och användningen av den, utan om helheten där enkelhet
och luft är viktiga grafiska element.
Skrift
Lägg kraft på att formulera budskapet. Det
finns det inga kreativa begränsningar i utformningen av text. Undvik att skriva med versaler
och understrykningar, och var sparsam med att
använda bold istället för regular.
Papper
Valet av papper har stor betydelse. Det förmedlar en känsla till mottagaren. Till våra
trycksaker använder vi MultiArt Matt eller
likvärdigt papper. Det är ett vackert papper
med kvalitetskänsla som ger bra bildåtergivning och hög läsbarhet.
Slutkontroll
Innan du sprider information från kommunen
bör du fråga dig: Stämmer min trycksak med
Sotenäs kommuns regler och riktlinjer som
beskrivs i denna manual? Ta dig några minuter extra och läs igenom de partier som berör
ditt kommunikationsmaterial.
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Avslutning

Kontaktuppgifter
| Avslutning | Kontaktuppgifter | 4:1 |

Den grafiska profilen är framtagen av Sotenäs
kommun och reklambyrån SCH!
Har du frågor eller funderingar kring den
grafiska manualen?
Tveka inte att kontakta informationsansvarig.
Tel. (vx): 0523-66 40 00
E-mail: info@sotenas.se
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