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Hur funkar dokumentet?

Myndighetslogotypen
Frizon
Anpassad myndighetslogotyp
Proportioner
Destinationslogotypen
Frizon
Exempel
Logotyper i samarbetsprojekt

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Färger

Navigering 
– En kort förklaring hur det fungerar
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LÄS MER

Huvudnavigation. Här når du alla sektioner och dess undersidor i 
manualen genom att klicka dig fram.

Innehållsförteckning. Här når du innehållsförteckningen från vilken sida 
du än befinner dig på. Själva innehållsförteckningen är också klickbar.

Fram och tillbaka. Här navigerar du fram och tillbaka, sida för sida.

Skriv ut. Om du vill skriva ut någon sida eller hela dokumentet klickar 
du här.

Hur funkar dokumentet? Om du klickar på denna symbol kommer du 
tillbaka till denna sida, som förklarar.

Läs mer på nästa sida. Denna länk indikerar att det finns mer att
läsa på nästa sida om det aktuella avsnittet. Länken är klickbar.

Särprofilering

Kommunikation

Innehåll

Bildspråk
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Logotyp
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Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial
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Övriga applikationer

Kommunikation

Innehållsförteckning 

BOOKMARK INNEHÅLL

Innehållsförteckning

Särprofilering

Innehåll
3 Innehållsförteckning

Kommunikation
4 Vår identitet
7 Kommunicera vår särart
8 Kommunicera effektivt

Bildspråk
9 Laholms bildspråk
10 Bildexempel människor
11 Bildexempel plats/miljö
12 Mer att tänka på med bilder

Logotyp
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14 Frizon
15 Anpassad myndighetslogotyp
16 Destinationslogotypen
17 Frizon
18 Exempel
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Färger
21 Logo- och huvudfärger 
22 Dekorfärger

Typografi
23 Typsnitt 
24 Användande av typsnitt

Kommunvapnet
25 Laholms kommunvapen
27 Färgkoder kommunvapnet

Korrespondensmaterial
28 Brevpapper
29 Kuvert
30 Visitkort
32 Meddelandeblock
33 Pressmeddelande
34 Tjänsteskrivelse

Informationsmaterial
35 Trycksaker
36 Powerpoint och övriga presentationer
37 Film
38	 Affischmaterial
39 Mässmaterial
40 Användning av dekorfärger
41 Signatur e-post

Annonsering
42 Platsannonser
44 Kommunens veckoannons
45	 Profilinriktade	annonser
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54 Informationsskyltar
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Särprofilering
56	 Särprofilering
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Laholm ska vara en attraktiv livsplats där laholmarna trivs med 
att bo och leva och som attraherar nya invånare. Därför är det 
viktigt att stärka varumärket för hela det geografiska området 
Laholm, något som är lika aktuellt i dag som det var 2009 när 
kommunen tog fram varumärkesplattformen som ligger till 
grund för varumärket Laholm 

Vad står vi för?
Eftersom varumärket omfattar hela kommunen, det vill säga 
den geografiska platsen, har plattformen för varumärket tagits 
fram tillsammans med invånare, förenings- och näringsliv. Det-
ta arbete tillsammans med undersökningar har utkristalliserat 
Laholms attraktiva sidor. (Läs mer om Laholms attraktiva sidor 
på sidan 7.)

Många kommuner har valt en slogan för sitt varumärkes-
byggande. I Laholm har vi en symbol. Laholmsbuktens kontur 
är inspiration för vår visuella identitet. Det är nämligen närhe-
ten till kusten som attraherar, tillsammans med den miljö och 
de egenskaper som finns i Laholm. 

Där hav möter land
För att öka kännedomen om Laholm ska vi kommunicera med 
omvärlden på ett tydligt och enhetligt vis, det gör vi med en 
gemensam symbol där hav möter land. En blå båge för bukten, 
en vit bågformad vattenlinje för stranden och ett  grönt bälte 
som representerar inlandet. 

Vi ser gärna också att symbolen används av andra organisa-
tioner, företag och föreningar genom att använda vår särskilda 
destinationslogotyp.

Tillsammans blir vi starkare och kan sprida bilden av vår 
framtidsinriktade kommun på ett kraftfullt sätt.

Kommunen är en viktig aktör för Laholms framtid och 
laholmarnas välbefinnande. För att vi på bästa sätt ska  
bidra till att stärka varumärket finns symbolen med i kommu-
nens logotyp. Vår verksamhet är omfattande och spänner över 
många områden, men vi är alla en del av helheten. Det kan vi 
vara stolta över och gemensamt kan vi hjälpas åt att sprida det 
goda med Laholm och vår verksamhet.  

Logotypen är omfamnande till formen. Omfamnande är ett 

Vår identitet 
 och helhet mot visionen

Kommunikation
Vår identitet
Kommunicera vår särart
Kommunicera effektivt

Kommunikation

LÄS MER

Innehåll

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Kommunikation
Vår identitet
Kommunicera vår särart
Kommunicera effektivt

KommunikationInnehåll

Myndighetslogotypen
Används enbart av Laholms kommuns politiska 
organisation och de olika verksamheterna.

Destinationslogotypen
Släktskapet med kommunens logotyp 
är starkt men det är en viktig skillnad.  
Symbolen	står	för	den	geografiska	platsen	
Laholm och får användas av föreningar, 
organisationer, näringsliv och vissa kommunala 
verksamheter. Användning godkäns av  
kommunikationsenheten.

 

LÄS MER

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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huvudkärnvärde som i allra högsta grad lyfter fram Laholms 
attraktionskraft:

• närheten och tilliten mellan människor,
• viljan att växa och bli fler,
• Laholm är en gästvänlig och  

välkomnande plats.

Utöver huvudkärnvärdet har vi kärnvärdena enkelt, mänskligt 
och aktivt. 

Enligt flera undersökningar återspeglar dessa värden till-
sammans vad som utmärker Laholm som livsmiljö.

Genom att uppträda i linje med dessa, även i färg, form och 
uttryck, påverkar vi hur omvärlden uppfattar platsen Laholm 
och Laholms kommun. På så sätt skapas förutsättningar för att 
vi tillsammans ska nå visionen: ”I Laholm vill vi bli fler och 
bättre för en starkare framtid.”

Varför behövs en grafisk profilmanual?
Vår organisation och verksamhet berör människor i alla åldrar, 
i olika situationer och i olika miljöer och sammanhang. En ge-

mensam visuell identitet gör det enklare att känna igen oss som 
avsändare. En grafisk profilmanual gör arbetet avsevärt mer 
effektivt och rationellt för alla som har till uppgift att kommu-
nicera vårt varumärke och våra kärnvärden på ett tydligt och 
trovärdigt sätt.

Helhet och enhetlighet är viktigt. Kommunikationsenhe-
ten ska alltid kontaktas vid frågor angående den grafiska 
profilmanualen. Avvikelser kräver alltid godkännande av 
kommunchefen (kontakta först kommunikationsenheten).

Erland Björkman
tf kommunchef

Kommunikation

KommunikationVÅR IDENTITET

Vår identitet
Kommunicera vår särart
Kommunicera effektivt

Innehåll

”Ett varumärke är en människas 
magkänsla av en produkt, tjänst 
eller organisation.”

Marty Neumier, varumärkesstrateg

”En logotyp är en symbol eller 
grafisk bild som symboliserar ett 
företag, en organisation eller  
representerar ett varumärke.”

Wikipedia

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Fyra sidor har valts ut för att beskriva kommunens attrak-
tionskraft som livsmiljö: livet på den lilla orten, en historisk 
miljö, närheten till vatten och en dynamisk region. När alla 
fyra sidor presenteras tillsammans framgår Laholms särart. En 
del av varje sida bör lyftas fram i alla sammanhang. Beroende 
på målgrupp kan en sida få dominera över övriga tre. Vi har 
givetvis haft Laholms fyra sidor i bakhuvudet när vi formulerat 
rekommendationer för bildspråk och tonläge i texter. 

Fyra sidor av Laholm:
Livet på den lilla orten. I Laholms kommun bor många på 
småorter nära naturen. Småskaligheten ger upphov till trygg-
het, skapar social sammanhållning och borgar för att goda 
relationer kan skapas. Många av de baksidor som större orter 
lider av är inte lika påtagliga i Laholm (men storstadspulsen 
finns ändå alltid på armlängds avstånd). Laholms småskalighet 
är en central del i kommunikationen av Laholm som livsmiljö. 
Framhållandet av småskaligheten får dock inte ske på bekost-
nad av att visa upp Laholm som en aktiv plats – ett av våra 
kärnvärden.

Kommunikation

Kommunikation

Närheten till vatten. Vatten har en stor symbolisk betydelse  
för platsers attraktionskraft. Hos oss är det inte enbart  
Laholmsbukten som attraherar. Vi har också insjöar, Lagan och 
andra vattendrag som ger stora möjligheter till naturupplevelser 
och rekreation så som fiske och bad. Mer än tidigare bör Laholm 
framhävas som en vattennära kommun.

En historisk miljö. Laholm har en gammal historisk stadskär-
na som ger Laholm en egen identitet. De lämningar i landskapen 
som finns utgör en grund för att berätta intressanta historier om 
Laholm, och de utgör en bas för en historiskt intresserad grupp 
av besökare. Att bo i Hallands äldsta stad innebär att man kän-
ner sig som en del i historien.

En dynamisk region. Laholm står med ena foten i Öresundsre-
gionen. I takt med att denna region växer blir Laholm ett alltmer 
tydligt boendealternativ. Laholm bör därför på ett konsekvent 
sätt kommunicera närheten till Öresundsregionen. Samtidigt har 
Laholm en halländsk identitet. Så givetvis är Region Halland 
också en stark viktig varumärkesallians.

Kommunicera 
vår särart

Vår identitet
Kommunicera vår särart
Kommunicera effektivt

Innehåll

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Tänk på att alltid skriva enkelt, lättfattligt och korrekt. Var ock-
så så konkret som möjligt och undvik engelska och amerikan-
ska ord och stavningar där det finns bra svenska benämningar 
och stavningar. Använd exempelvis inte event utan istället 
arrangemang eller evenemang, och skriv mejl eller e-post, inte 
mail. 

Inledande texter bör ge svar på frågorna, när, var, hur, 
varför och vem. Grafiska markeringar i en text kan ge extra 
uppmärksamhet, men var försiktig med alltför flitig använd-
ning av exempelvis kursiv och fet stil, understrykningar, olika 
textstorlekar och versaler (stora bokstäver). Texter med stora 
bokstäver försvårar istället för underlättar läsandet. Använd 
rak vänstermarginal och ojämn höger – rak högermarginal ger 
”gluggig” text.

Tonläge i texter
När vi talar med varandra i korridorerna, är vi personliga och 
medmänskliga för det mesta. Även när vi kommunicerar med an-
dra ska vi hålla samma hövliga tonläge – vi ska kommunicera 
med, inte till, omvärlden. 

Håll därför våra kärnvärden i minnet och formulera dig enkelt 
och mänskligt, med en omfamnande ton där så är möjligt. 

Vill du föra fram Laholm som en attraktiv livsmiljö, tänk då 
på Laholms fyra sidor. 

Kommunikation

Kommunikation

Kommunicera 
effektivt

Vår identitet
Kommunicera vår särart
Kommunicera effektivt

Innehåll

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Kommunikation

Tänk på att alltid ha Laholms kärnvärden och fyra sidor i åtanke när du väljer bilder 
och bildbudskap, oavsett om det gäller profilerande bilder eller bilder från vår verk-
samhet. (Se kapitel Kommunicera vår särart (sid 7).

Profilbilder används när vi vill bygga och stärka varumärket Laholm. Profilbilderna 
ska skapa en känsla och beskriva möjligheterna, fördelarna och upplevelserna.  
Bilderna kan föreställa såväl människor som miljöer och vår omgivning.

Verksamhetsbilder ska visa på bredden i kommunens dagliga verksamhet. Det  
kan exempelvis vara bilder från olika arbetsplatser, men också bilder som visar vårt  
arbete med att förbättra miljön och öka tillgängligheten. Bilderna kan föreställa 
såväl människor som miljöer och vår omgivning. 

När du ska välja bilder och bildbudskap kan du använda kommunens kärnvärden 
och fråga dig själv: 

• Känns bilden inbjudande och välkomnande? Omfamnande! 
• Finns det närhet – inte avstånd – och människor i bild? Enkelt, mänskligt! 
• Är det liv och rörelse i bilden? Aktivt!

Laholms profilfärger har hämtats från hav och land. Sträva efter att välja bilder där 
nyanser av blått och grönt dominerar. Undvik svartvita bilder, eftersom de generellt 
sett är mer ”konstnärliga” och inte så varma.

Kommunikation

Bildspråk
Innehåll

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Bildspråk

Färger

Laholms bildspråk
Bildexempel människor
Bildexempel plats/miljö
Mer att tänka på med bilder

Särprofilering
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Kommunikation

Kommunikation

Innehåll

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Bildspråk

Färger

Laholms bildspråk
Bildexempel människor
Bildexempel plats/miljö
Mer att tänka på med bilder

Exempel	på	profil	och	verksamhetsbilder	med	människor.

Särprofilering
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Kommunikation

Innehåll

Bildspråk

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Färger

Laholms bildspråk
Bildexempel människor
Bildexempel plats/miljö
Mer att tänka på med bilder

Exempel	på	profil	och	verksamhetsbilder	för	plats	eller	miljö.

Särprofilering
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Kommunikation

Anlita fotograf. Ge skriftligt uppdrag till fotografen för att 
undvika eventuella missförstånd. Ange vad som ska fotogra-
feras, vad fotona i första hand är tänkta att användas till, hur 
många bilder som ska levereras, när de ska levereras och hur de 
får användas. Ange att Laholms kommuns bildspråk ska följas. 
Sträva efter att köpa fulla rättigheter till bildmaterialet.

Fundera på hur bilden ska användas. Om bilden ska använ-
das i ett stort format, exempelvis på en affisch eller en skylt, 
behövs högupplösta bilder.

Bilder från internet. Det är inte tillåtet att hämta en bild från 
internet och publicera den utan tillstånd. Såväl fotografen som 
de personer som kan finnas på bilden kan komma att kräva 
ersättning.

Lagen om namn och bild i reklam. När Laholm använder 
bilder i marknadsföringssyfte måste personer som finns med på 
bilden lämna sitt tillstånd för att bilden ska kunna publiceras.

Personuppgiftslagen – PUL. Personuppgiftslagen har till syfte 
att skydda den enskilda personens integritet. Därför behöver 
Laholms kommun som personuppgiftsansvarig ett skriftligt 
samtycke till att publicera bilder för reklam- och informations-
material på webben. Det är alltid bildköparen som ansvarar för 
att det finns undertecknade samtyckesblanketter från alla som 
syns på bild. PUL gäller naturligtvis även där kommunens 
personal finns med på bilden. 

Bilder 
mer att tänka på   

  

Innehåll

Kommunikation

Bildspråk

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Färger

Laholms bildspråk
Bildexempel människor
Bildexempel plats/miljö
Mer att tänka på med bilder

Särprofilering
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Logotyp

Myndighetslogotypen 
En logotyp är en kombination av en symbol och en ordbild som ska spegla 
identiteten hos ett företag, organisation eller kommun. 

När	800	svenskar	fick	möjligheten	att	peka	ut	Laholm	på	kartan	lyckades	
de	oväntat	väl.	Laholmsbuktens	mjuka	form	är	ett	tydligt	geografiskt	landmärke	
och inspirationskällan till logotypen.

Kommunens logotyp är en stiliserad bukt, en omfamnande båge där hav möter 
land, tillsammans med namnet ”Laholm”. Typsnittet i namnet är lättlästa ”Meta 
1 fet”. För korrekta logofärger se kapitel Färger (sidan 22).

Varken symbolen, namnet eller storleksförhållandet dem emellan får ändras 
i någon form. Logotypen är en helhet.

Logotypen i svartvitt.Logotypen i färg.

15 mm är minimimått på 
logotypens bredd.

Beskär aldrig logotypen. Tillför aldrig något till 
logotypen.

Välkommen till

Logotypen i svartvitt mot färgad bakgrund.Logotypen i färg mot färgad bakgrund.

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Myndighetslogotypen
Frizon
Anpassad myndighetslogotyp
Destinationslogotypen
Frizon
Exempel
Logotyper i samarbetsprojekt

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Frizon 
Avsändaren blir tydligast när logotypen får utrymme. Innanför frizonen får därför 
inga	grafiska	element	eller	texter	förekomma.	

När du lägger logon på en färgad bakgrund, ska logotypen ligga på en vit platta. 
Ramen ska ha samma tjocklek som den vertikala stapeln på det versala L:et. 

Logotypen med markerad frizon lika bred som höjden på bokstaven m i logotypen.

Logotypen med markerad frizon och tjocklek på ram.

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Logotyp

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Myndighetslogotypen
Frizon
Anpassad myndighetslogotyp
Destinationslogotypen
Frizon
Exempel
Logotyper i samarbetsprojekt

Färger

Särprofilering

Bildspråk



15

Myndighetslogotyp.

Anpassad myndighetslogotyp med verksamhet på en rad.

Anpassad myndighetslogotyp med politisk organisation på två rader.

Logotyp

Anpassad myndighetslogotyp
Utgångspunkten för såväl verksamheter som politiska nämnder är att endast 
använda myndighetslogotypen och kommunicera verksamhet/politisk nämnd 
i text. Se exempel med sidfot under Korrespondensmaterial (sidan 29) och 
Informationsmaterial (sidan 36 exempel 3).

En enhet/verksamhet som vill marknadsföra sig kan använda sig av en anpas-
sad myndighetslogotyp. Enhetsnamnet/verksamhetsnamnet ska vara godkänt 
av kommunchefen (kontakta först kommunikationsenheten). Enhetsnamnet/
verksamhetsnamnet ska i första hand placeras till vänster om och i anslut-
ning till myndighetslogotypen. I annat fall ska namnet och myndighetslogotyp 
centreras där myndighetslogotypen placeras överst. Verksamhetsnamnet kan 
skrivas på två rader om det blir för långt att skriva på en rad. I detta fall place-
ras logotypen i nederkant till höger om verksamhetsnamnet.

Verksamheter på Campus Laholm med anpassad myndighetslogotyp är de 
enda som tillåts använda en byline. Syftet med denna byline är att marknads-
föra Campus Laholm. Se	mer	under	kapitel	Särprofilering	(sidan	56).

Typsnitt
Laholm: Meta 1 fet
Enhet/verksamhet: Arial fet

LÄS MER

Kommunikation

Innehåll

Miljökontoret

utvecklingsnämnd
Kultur- och

En del av Campus Laholm

Folkhälsocentrum

Logotyp

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Myndighetslogotypen
Frizon
Anpassad myndighetslogotyp
Destinationslogotypen
Frizon
Exempel
Logotyper i samarbetsprojekt
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Särprofilering
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En del av Campus Laholm, typsnitt Arial fet
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Logotyp

Släktskapet med kommunens logotyp är starkt men det är en viktig skillnad.  
Symbolen	står	för	den	geografiska	platsen	Laholm	och	får	användas	av	fören-
ingar, organisationer, näringsliv och vissa kommunala verksamheter. Använd-
ning godkäns av  kommunikationsenheten.

Logotypen	kan	användas	exempelvis	i	broschyrer,	annonser,	på	flaggor,	
brevpapper, etc. 

Logotypen mot färgad bakgrund.

För korrekta färgkoder, se kapitel om färger (sidan 22).
Destinationslogotypen ska användas i sin helhet och får inte förvanskas i 

någon del. När symbolen placeras på en färgad bakgrund ska vit ram använ-
das. Läs mer på nästa sida.

Destinationslogotypen: Symbolen för den geografiska platsen Laholm

Beskär aldrig logotypen.
Tillför aldrig något  
till logotypen.

Vä
lk

om
m

en
!

10 mm är minimimått  
på logotypens bredd.

Kommunikation

Innehåll

Logotyp

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Myndighetslogotypen
Frizon
Anpassad myndighetslogotyp
Destinationslogotypen
Frizon
Exempel
Logotyper i samarbetsprojekt

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Frizon destinationslogotypen
Avsändaren	blir	tydligast	när	logotypen	får	utrymme.	Innanför	frizonen	får	därför	inga	grafiska	
element eller texter förekomma. 

När du lägger logon på en färgad bakgrund ska logotypen ligga på en vit platta. Ramen ska ha 
samma tjocklek som hela bredden på det gemena l:et.

Destinationslogotypen med markerad 
frizon. Dubbelt så bred som höjden 
på m i logotypen.

Destinationslogotypen med markerad 
frizon och tjocklek på ram.

X2 X2

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Logotyp

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Myndighetslogotypen
Frizon
Anpassad myndighetslogotyp
Destinationslogotypen
Frizon
Exempel
Logotyper i samarbetsprojekt

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Exempel
Här visar vi exempel på hur lokala företag kan använda destinationslogo- 
typen på sina produkter. Symbolen kan i princip placeras var som helst på en 
förpackning, men tänk på frizonerna. Undvik allt för hård konkurrens om upp-
märksamheten mellan produktens eget varumärke och destinationslogotypen.

Rotfruktschips från Laholms Chips AB  
med destinationslogotypen.

Turistbyråns ”Smaker av Laholm”  
med destinationslogotypen.

Rådhusskorpor från Concept Laholm 
med destinationslogotypen.

Logotyp

LÄS MER

Kommunikation

Innehåll

Logotyp

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Myndighetslogotypen
Frizon
Anpassad myndighetslogotyp
Destinationslogotypen
Frizon
Exempel
Logotyper i samarbetsprojekt

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Logotyp

Exempel
Laholms Köpmäns och Laholms Fotbollsklubbs brevpapper med destina-
tionslogotypen är bra exempel på hur logotypen kan användas. 

Vid	användning	av	destinationslogotypen	på	flaggor	ska	en	vit	ramlinje	
ligga runt om, se Frizon (sidan 17). Det vita området är då lika brett som 
det gemena l:et i logotypen. 

Laholms Köpmän c/o Birgitta Persson, LRF Konsult Stortorget 9, 312 30 Laholm
Bankgiro 373-2575    Orgnr. 849202-0923   Innehar F-skattsedel

Brevpapper Laholms köpmän

Laholms Fotbollsklubb  •  Hellbakken  •  312 36 LAHOLM
Tel. 0430-101 85  •  Fax 0430-172 01  •  Bankgiro 232-7443  •  Postgiro 57 26 47-6

Exempel på hur Laholms köpmannaförening kan 
använda sig av destinationslogotypen.

Kommunikation

Innehåll

Logotyp

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Myndighetslogotypen
Frizon
Anpassad myndighetslogotyp
Destinationslogotypen
Frizon
Exempel
Logotyper i samarbetsprojekt

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Logotyp

Logotyper i samarbetsprojekt
Här visar vi exempel på myndighetslogotypens 
storlek och förhållande till andra logotyper i  
samarbetsprojekt.

Delarrangemang

Avsändar-
logotype

Stödarrangör

Avsändar-
logotype

Med stöd av

Kommunikation

Innehåll

Logotyp

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Myndighetslogotypen
Frizon
Anpassad myndighetslogotyp
Destinationslogotypen
Frizon
Exempel
Logotyper i samarbetsprojekt

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Logo- och huvudfärger 
Dekorfärger

Logotyp

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Kommunikation

Färger

CMYK: 95 25 0 0

PMS:
3005 C 

RGB: 0 122 201

NCS: S 1560-R90B

FOLIE: AVR 777-
069CF Dodger blue*

CMYK: 35 0 70 0

PMS:
367 C 

RGB: 165 216 103

NCS: S 1050-G50Y

FOLIE: 5754  
Lime Gloss* 

CMYK: 0 0 0 80

PMS:
Process Black, 80 %

RGB: 75 75 77 

NCS: S 7502-B

FOLIE: 759 PF

CMYK: 0 0 0 50

PMS:
Process Black, 50 %

RGB: 156 157 159 

NCS: S 4000-N

FOLIE: 744-01 PF

Färgkoder
Hav och land kan ha tusen nyanser. I vår stilisera-
de myndighetslogotyp är färgerna exakt precisera-
de för de vanligast förekommande användnings-
områdena. 

CMYK är fyrfärgsblandningen cyan (blå), magenta 
(röd), yellow (gul) och key (svart), och används till 
fyrfärgstryck. 

PMS används vid tryck med dekorfärger, vanligtvis 
för korrespondensmaterial när inga bilder ingår. 

RGB (rött, grönt och blått) används till elektroniska 
medier som exempelvis internet.

NCS används inom måleri- och textilbranschen.

FOLIE (AVORY) Används oftast till skyltning och 
dekor av bilar.

*) Från Spandex/Laholm

Samma färgkoder används i destinations-
logotypen. 

Innehåll

Färger

Särprofilering

Bildspråk
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Logo- och huvudfärger 
Dekorfärger

Färger

Användning av dekorfärger
Våra logotypfärger blått och grönt kan användas som dekor-
färger. 

Vi kan även använda procentsatser av dessa, 40%, 60% 
och	80%	av	båda.	Dessutom	finns	en	röd	och	en	sandbeige	
färg som vi kan använda som komplementfärg i samma pro-
centsatser	och	som	färg	på	kläder	och	profilmaterial	precis	
som blått och grönt. Se kapitel längre fram för exempel på 
användning.

100%

CMYK 95 25 00
RGB 0 122 201

CMYK 35 0 70 0
RGB 165 216 103

CMYK 0 20 50 0
RGB 253 212 143

CMYK 0 100 100 0
RGB 226 0 26

80% 60% 40%

Färger

Logotyp

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Kommunikation

Innehåll

U
P
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Särprofilering

Bildspråk
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Typsnitt 
Användande av typsnitt

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Typsnitt – en viktig  
del av identiteten
En stark visuell identitet innefattar även en enhet-
lig	och	gemensam	typografi.	Olika	typsnitt	lämpar	
sig mer eller mindre bra, med avseende på bland 
annat läsbarhet, i olika sammanhang.

Arial och Times New Roman är lättlästa och 
vanliga	typsnitt.	På	nästa	sida	specificerar	vi	hur	
typsnitten ska användas. 

Typsnittet Meta 1 är mycket lättläst även i små 
storlekar och kan sägas vara ett estetiskt typsnitt 
med en mjuk karaktär och stark personlighet. Det 
används som en del av myndighetslogotypen och 
destinationslogotypen, men endast där och ingen 
annanstans.

Typsnittet Verdana är ett lättläst typsnitt anpas-
sat för skärmläsning. Vi använder detta typsnitt på 
vår webbplats.

Mm Aa

Tt  Tt  

Vv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#€%&/()=?

Meta 1 Arial

Times New Roman Times New Roman

Verdana

Typografi

Särprofilering

Bildspråk
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Typsnitt 
Användande av typsnitt

Typografi

ABCDEFGHIJKLMNOPQR 
STUVXYZÅÄÖ.
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö.
1234567890!"#€%&/()=?
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö.
1234567890!"#€%&/()=?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet eros id urna 
viverra tincidunt. Donec in ex dui. Nulla scelerisque, libero quis vehicula maximus, 
quam enim consequat metus, eget maximus mauris libero vitae tortor. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet eros id urna viverra tincidunt. Donec 
in ex dui. Nulla scelerisque, libero quis vehicula maximus, quam enim consequat metus, eget maximus mauris 
libero vitae tortor.  

Underrubrik exempel
Donec suscipit erat eget lectus scelerisque, ut mattis quam fermentum. Quisque in semper elit. Sed quis sapien 
euismod, porta velit in, ultrices dolor. Phasellus euismod semper.

Rubrik 1 - Rubriktypsnitt, Times New Roman Kursiv

Rubrik 2 - Rubriktypsnitt, Arial fet i 80% svart

Ingress och brödtext

Rubrik
Vi använder oss av Times New Roman 
kursiv och Arial fet. Beroende på övrigt 
innehåll kan kontrasten mellan text och 
bakgrund bli för stor när texten är 100 
procent svart. Detta gäller stor text mot vit 
bakgrund. Genom att minska svärtan till 
cirka 80 procent minskar kontrasten och 
ger därmed ett mjukare och mer omfam-
nande intryck.

Ingress
Vi använder oss av Arial normal och typo-
graferas lite större än brödtexten.

Brödtext
Vi använder oss av Times New Roman 
normal som brödtext. 

Mellanrubriker
Vi använder oss av Arial fet med samma  
optiska storlek som brödtexten.

Se exempel på användning i kapitel 
längre fram.

Typografi

Färger

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Särprofilering
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Laholms kommunvapen
Färgkoder kommunvapnet

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Vapenskölden i Laholms kommuns vapen har månghundraår-
iga anor. Redan på 1300-talet hade Laholm – Hallands äldsta 
stad – tre fiskar i sitt sigill. Under historien har fiskarnas ställ-
ning växlat. Den som Riksheraldikerämbetet fastställde 1940 
har dock dominerat genom århundradena.

Fem år tidigare förhörde sig staden hos Riksheraldiker- 
ämbetet om vapnet fastställts. Trots beskedet att det inte gjorts 
fick saken bero under ytterligare några år. 1939 var vapnet åter 
på dagordningen hos dåvarande drätselkammaren, som låtit 
utreda vapnets historia. Enligt utredningen knöt vapnet an till 
Holland och Flandern, där det redan på 1100- och 1200-talen 
förekom mynt och sköldar med tre fiskar. Att även Laholm 
tog upp bilden berodde, enligt utredningen, på Laholms stads 
tidiga handelsförbindelser med Flandern och Holland. Med 
Holland bedrevs också skeppshandel till mitten av 1800-talet.

Tre fiskar blev tre laxar
Fiskarna på skölden var således historiskt väl förankrad. Men 
fick det vara vilka fiskar som helst? I utredningen underströks 
att Lagan före kraftverkens utbyggnad var ett av Sveriges lax-
rikaste vattendrag. Det ville man befästa i vapnet. Tre tidigare 
obestämda fiskar blev därför tre laxar. 

Kommunvapnet

Riksheraldikerämbetets beslut 1940 om vapnets beskriv-
ning vållade dock en del protester i dåvarande stadsfullmäkti-
ge.

Vapenbilden – blasoneringen – beskrevs så här:
”I blått fält tre bjälkvis över varandra ställda laxar av silver 
med röd beväring, därest sådan skall komma till användning”. 
Röd beväring, det vill säga röda fenor, accepterade inte stads-
fullmäktige eftersom laxens fenor är grå. Vapenbeskrivningen 
ändrades emellertid inte, men gjordes villkorlig. Laxen fick 
avbildas så naturtrogen som möjligt.

Murkrona
Liksom många andra svenska städer har Laholm en murkrona 
ovanpå vapenskölden. Traditionen med murkronor är tysk och 
började användas i Sverige under 1700-talet för att markera att 
orten var en stad. Murkronan består av en murad ring med fem 
hängtorn. När murkronan började användas för Laholm är inte 
känt.

Inför den stora kommunsammanläggningen 1974 enades 
politikerna om att använda Laholms stads vapen som  
gemensamt kommunvapen. 

Laholms 
kommuns vapen

LÄS MER

Särprofilering

Bildspråk
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Laholms kommunvapen
Färgkoder kommunvapnet

Kommunvapnet

Vapen och logotyp
Vapen och logotyp skiljer sig så tillvida att den förra endast 
är reglerad till sitt innehåll och inte sin form som logotypen. 
Vapenbilden bestäms av blasoneringen, en beskrivning för alla 
delar av vapnet och dess färger. Det innebär att olika utföran-
den kan förekomma, men vapnet betraktas ändå som ett och 
samma. 

Inom heraldiken görs ingen skillnad på silver som kan vara 
vitt och guld som kan vara gult. Därför förekommer det att 
laxarna återges vita på tyg.

Användning av Laholms kommuns vapen
Laholms kommuns vapen ska endast användas i speciella fall. 
Det kan exempelvis handla om betyg, diplom eller inbjudning-
ar. Exempel på det senare är kungliga besök eller andra tillfäl-
len där kommunvapnets symboliska värde krävs.

Användning av kommunvapnet godkänns av kommun- 
styrelsens ordförande.

Källor:
Drätselkammarens protokoll 1935, -36, -39, -40 
Stadsfullmäktiges protokoll 1940
Wikipedia 
Nevéus Clara, Ny svensk vapenbok, Stockholm 1992

Kommunvapnet

Färger

Typografi

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Särprofilering
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Laholms kommunvapen
Färgkoder kommunvapnet

Kommunvapnet

CMYK  0 10 100  0

PMS 116 C (Gul)

RGB  254 203 0 

CMYK  100 50 0 0

PMS 300 C 

RGB  0 101 189

CMYK  0 0 0 100

PMS Black C

RGB  30 30 30 

CMYK  0 0 0 0

-

RGB  255 255 255

CMYK  0 100 100 0

PMS 186 C

RGB  198 12 48

Till vardags trycks gult och vitt i kommunvapnet. Vid speciella tillfällen och exklusivare tryck  
kan gult ersättas av guld (PMS 871 C)  och vitt med silver (PMS 877 C).

Kommunvapnet

Färger

Typografi

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Särprofilering

Bildspråk
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Korrespondensmaterial

Korrespondensmaterial

Brevpapper

Format: A4, 210x297 mm
Papper: Enklare miljömärkt papper
Logotyp: 37x15 mm
Text: Svart
Vänsterställd text

Typografi
Dokumentmottagare: Times New Roman, 10/12 p
Typ av dokument: Arial normal, 10/12 p
Huvudrubrik: Arial fet, 16-26 p
Underrubrik: Arial fet, 13/17 p
Brödtext: Times New Roman, 12/14 p
Avsändaradress: Arial fet och Arial normal, 7/9 p

Laholms kommun, Barn och utbildning
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. Fax: 0430-151 71. www.laholm.se barnochutbildning@laholm.se

TYP AV DOKUMENT
XXXX-XX-XX
DNR: XXX

Namn Efternamn
Postadress
Postnummer Stad

Lorum ipsum etvas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac porttitor mauris. Maecenas 
a mi non metus volutpat pulvinar. Donec vitae dolor at tortor tristique porta. Praesent venenatis 
purus vel magna consequat, ut venenatis nulla pulvinar. Ut non diam maximus, tincidunt nisl mo-
lestie, dapibus libero. Praesent rutrum dui elit, eget porta est hendrerit at. Aliquam aliquam ipsum 
sit amet odio luctus, mattis tincidunt ante tristique. Sed sagittis tincidunt ante, nec sagittis urna 
ullamcorper nec. Duis aliquam risus non ante congue scelerisque. Praesent feugiat sit amet ligula 
laoreet sodales. Proin sodales fermentum sodales. Quisque maximus mi sit amet ipsum bibendum, 
ac cursus ipsum dapibus. Vivamus eget consequat est.

Donec bibendum augue mattis consectetur dapibus. Cras venenatis, lectus sit amet venenatis 
elementum, quam nunc gravida felis, sed mollis sem turpis id augue. Aenean eu velit vestibulum, 
bibendum libero sed, consequat tellus. Curabitur id facilisis ligula. Praesent eu magna id lectus 
egestas vehicula. Proin venenatis nisi quis nibh lobortis, in suscipit nibh tristique. Sed eget laoreet 
velit, eget mollis turpis. Vivamus facilisis sapien vitae purus placerat, sit amet commodo diam 
feugiat. Donec sit amet pulvinar mi. Suspendisse blandit ac orci nec fi nibus. Phasellus aliquam 
commodo magna maximus aliquet. Praesent ornare vestibulum blandit.

Med vänlig hälsning

Namn
Titel

37x15 mm25 mm

120 mm
13 mm

13 mm
37 mm

30 mm

22 mm

28 mm

165 mm

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Meddelandeblock
Pressmeddelande
Tjänsteskrivelse

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

208 mm

Särprofilering

Bildspråk
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Korrespondensmaterial

Korrespondensmaterial

Kuvert
Logotypen trycks i färg eller svart på vita kuvert i obestruket 
papper. Fönsterkuvert har högerställt fönster. 

Papper: Miljömärkt med självhäftande klaff
Text: Svart, vänsterställd

Typografi
Adress i alla formaten: Arial normal, 9/11 p 

Laholms kommun 
312 80 Laholm 

Laholms kommun 
312 80 Laholm 

10 mm

10 mm

50x20,7 mm

50x20,7 mm

10 mm

10 mm

63x26 mm

C5

C6 C6

C4

10 mm

10 mm10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Laholms kommun 
312 80 Laholm 

10 mm

10 mm

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Meddelandeblock
Pressmeddelande
Tjänsteskrivelse

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Särprofilering

Bildspråk
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Korrespondensmaterial

Korrespondensmaterial

Visitkort
Format: 55x85 mm
Papper: Vitt, obestruket miljömärkt 250 g
Logotyp: 27 mm, färg
Text: Svart, vänsterställd

Utnyttja baksidan
Baksidan kan med fördel avändas för både  
synnedsatta, ett annat språk och för att  
marknadsföra olika aktiviteter. Prata med  
kommunikationsenheten för mer information.

Typografi
Normal version
Namn: Arial fet, 11,5/9,5 p
Titel: Arial normal, 8/9,5 p
Adressuppgifter: Arial normal, 8/9,5 p
webbadress: Arial fet, 8/9,5 p

Läs mer på nästa sida om hur du kan använda  
dig av baksidan på visitkortet.

Normal version

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Meddelandeblock
Pressmeddelande
Tjänsteskrivelse

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

LÄS MER

Förnamn Efternamn
Titel, enhet
 
0430-154 21 • 070-000 00 00 
Växel: 0430-150 00 
fornamn.efternamn@laholm.se  
Humlegången 6, 312 80 Laholm
www.laholm.se 

Särprofilering
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Korrespondensmaterial

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Meddelandeblock
Pressmeddelande
Tjänsteskrivelse

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Baksida med budskap, exempel

Baksida för synnedsatta, exempel
(Du som beställare avgör själv hur mycket 
info som du anser nödvändig.)

Baksida med budskap, exempel

Utnyttja baksidan
Baksidan kan med fördel avändas för både synnedsatta, 
ett annat språk och för att marknadsföra olika aktiviteter. 
Prata med kommunikationsenheten för mer information.

Korrespondensmaterial

Budskap exempel
Lorem ipsum dolor sit amet  
Occus ut min porporuptae

Förnamn
Efternamn
070-000 00 00

Särprofilering

Bildspråk
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Korrespondensmaterial

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Meddelandeblock
Pressmeddelande
Tjänsteskrivelse

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer Laholms kommun 
312 80 Laholm 
Växel 0430-150 00 
Fax 0430-151 71 
www.laholm.se

Laholms kommun 
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. Fax: 0430-151 71. www.laholm.se

Meddelandeblock

Format: A6
Papper: Vitt, obestruket miljömärkt 80 g
Logotyp: 32x13 mm, svartvit
Text: Svart
Vänsterställd text

Typografi 
Adress: Arial normal, 7/9 p

10 mm

10 mm

32x13 mm

10 mm

10 mm

Korrespondensmaterial

Särprofilering

Bildspråk
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Pressmeddelande
All	korrespondens	följer	vår	grafiska	profil,	även	
pressmeddelanden. 

Format: A4, 210x297 mm
Papper: Enklare miljömärkt papper
Logotyp: 37x15 mm
Text: Svart
Vänsterställd text

Typografi
Dokumentmottagare: Times New Roman, 10/12 p
Typ av dokument: Arial normal, 10/12 p
Huvudrubrik: Arial fet, 16-26 p
Underrubrik: Arial fet, 13/17 p
Brödtext: Times New Roman, 12/14 p
Avsändaradress: Arial fet och Arial normal, 7/9 p

Laholms kommun, Kommunstyrelsen
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. Fax: 0430-151 71. www.laholm.se kommunstyrelsen@laholm.se

PRESSMEDDELANDE
XXXX-XX-XX
DNR: XXX

Namn Efternamn
Postadress
Postnummer Stad

Inbjudan till presskonferens om
Laholms kommuns kvalitet
Är det lätt att få telefonkontakt med handläggare på Laholms kommun? Är Laholms kommun bra på att 
informera sina kommuninvånare? Känner sig medborgarna trygga i kommunen? Är gamla nöjda med sitt 
äldreboende? Hur är det att vara företagare i Laholms kommun?

Dessa är några av de närmare 40 frågor som ställs om Laholms kommuns kvalitet och effektivitet och som 
kan jämföras med tillståndet i andra kommuner. 

Laholms kommun är angelägen om att utveckla dialogen med kommuninvånarna. Tillsammans med ett 
40-tal andra kommuner har vi därför gått med i projektet, Kommunens kvalitet i korthet, som initierats av 
Sveriges kommuner och Landsting. Syftet är att få medborgarnas syn på den service och de tjänster som 
kommunen tillhandahåller. 

- Med resultatet som grund kan vi se hur vi ligger till i förhållande till andra kommuner, men framför allt 
ger det möjlighet att förbättra vårt gemensamma ansvar för att göra Laholms kommun till en än attrakti-
vare kommun att bo och leva i, säger utredaren Agneta Wesslén på Laholms kommun.

Kvalitén mäts inom fem områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter på kommunen, delaktig-
het och kommunens information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. 

På presskonferensen den 3 mars klockan 13.30 i Stadshuset (Svanen) presenteras resultatet från den första 
undersökningen. 

Välkommen!

För ytterligare information kontakta
Lars Ingemarsson, webbredaktör
tfn 0430-153 34, mobil 070- 606 58 25
e-post: agneta.wesslen@laholm.se

37x15 mm25 mm

120 mm
13 mm

13 mm
37 mm

30 mm

22 mm

28 mm

165 mm

Korrespondensmaterial

Korrespondensmaterial

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Meddelandeblock
Pressmeddelande
Tjänsteskrivelse

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

208 mm

Särprofilering

Bildspråk
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Korrespondensmaterial
Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Meddelandeblock
Pressmeddelande
Tjänsteskrivelse

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

TJÄNSTESKRIVELSE
2009-09-09
DNR: 001

Namn Efternamn
Postadress
Postnummer Stad

Ärendemening
Ut laore tio dolore corem vent prat.

Sammanfattning
In ute enis enim digna faccum dolenit lum zzrit dolutem quam, sequisis et ad dolorperosto dolo-
rer sum

Ärendet
Bore dolore min ut iriustrud tetuer auguer sim nisi tatisim vullamc onsenibh endre dunt vel ute et 
ut wisl euipis acil dolesto elit ullam nibh ex ero od elit dit, vulputatio eugait nonsequip elenit el 
dolum dolor amet nit lorerit.

Beslutsunderlag
Vel dion euisisl el incil dion voluptat, cor aut ero con hent veliqua tissequatio dolobore con he-
nim illandreet incing ea alisci elit, sum dip et vullam, 

Ärendets beredning
Olore dionsen iamcore velessi. Ore conse minis alisciduisl dolupta tumsan.

Förslag till beslut
Beslutet godkännes.

Beslutsexpediering
Quat la faccum nis nonse feugiam auguerostrud eugiam vullandrem vent vel inis nibh ea feum-
molor sim nos augait wis ea auguercing enissequat.

Chefens underskrift    Handläggarens underskrift
Titel      Titel

 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
20xx-xx-xx 
DNR: «Diarienr» 

adress 

  

Huvudrubrik 

Förslag till beslut 
Förslag till beslut ska skrivas som fullständiga meningar, undvik att-satser. 

Sammanfattning 
Denna rubrik användes endast vid längre tjänsteskrivelser. Sammanfattningen ska vara så kort 
och koncis som möjligt så att läsaren snabbt ska kunna avgöra vad ärendet handlar om. 

Beslutsmotivering 
Den här rubriken används bara i ärenden som avser myndighetsutövning. 

Ärendebeskrivning 
Under den här rubriken redogörs för bakgrunden till ärendet, vad som hittills har hänt och vad 
kontoret har kommit fram till och varför. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till: 
 
 
 
 
   

chef 
chefs titel 

 handläggare 
titel 

 

 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
20xx-xx-xx 
DNR: «Diarienr» 

adress 

  

Huvudrubrik 

Förslag till beslut 
Förslag till beslut ska skrivas som fullständiga meningar, undvik att-satser. 

Sammanfattning 
Denna rubrik användes endast vid längre tjänsteskrivelser. Sammanfattningen ska vara så kort 
och koncis som möjligt så att läsaren snabbt ska kunna avgöra vad ärendet handlar om. 

Beslutsmotivering 
Den här rubriken används bara i ärenden som avser myndighetsutövning. 

Ärendebeskrivning 
Under den här rubriken redogörs för bakgrunden till ärendet, vad som hittills har hänt och vad 
kontoret har kommit fram till och varför. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till: 
 
 
 
 
   

chef 
chefs titel 

 handläggare 
titel 

 

37x15 mm
25 mm

120 mm
13 mm

13 mm
37 mm

30 mm

208 mm

28 mm

165 mm

Tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelser	följer	den	grafiska	profilen.	

Format: A4, 210x97 mm
Papper: Enklare miljömärkt papper
Logotyp: 37x15 mm
Text: Svart
Vänsterställd text

Typografi
Dokumentmottagare: Times New Roman, 10/12 p
Typ av dokument: Arial normal, 10/12 p
Huvudrubrik: Arial fet, 16-26 p
Underrubrik: Arial fet, 13/17 p
Brödtext: Times New Roman, 12/14 p
Avsändaradress: Arial fet och Arial normal, 7/9 p

Korrespondensmaterial

Laholms kommun, Kommunstyrelsen
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. Fax: 0430-151 71. www.laholm.se kommunstyrelsen@laholm.se

PRESSMEDDELANDE
XXXX-XX-XX
DNR: XXX

Namn Efternamn
Postadress
Postnummer Stad

Inbjudan till presskonferens om Laholms kommuns kvalitet

Är det lätt att få telefonkontakt med handläggare på Laholms kommun? Är Laholms kommun bra på att 
informera sina kommuninvånare? Känner sig medborgarna trygga i kommunen? Är gamla nöjda med sitt 
äldreboende? Hur är det att vara företagare i Laholms kommun?

Dessa är några av de närmare 40 frågor som ställs om Laholms kommuns kvalitet och effektivitet och som 
kan jämföras med tillståndet i andra kommuner. 

Laholms kommun är angelägen om att utveckla dialogen med kommuninvånarna. Tillsammans med ett 
40-tal andra kommuner har vi därför gått med i projektet, Kommunens kvalitet i korthet, som initierats av 
Sveriges kommuner och Landsting. Syftet är att få medborgarnas syn på den service och de tjänster som 
kommunen tillhandahåller. 

- Med resultatet som grund kan vi se hur vi ligger till i förhållande till andra kommuner, men framför allt 
ger det möjlighet att förbättra vårt gemensamma ansvar för att göra Laholms kommun till en än attrakti-
vare kommun att bo och leva i, säger utredaren Agneta Wesslén på Laholms kommun.

Kvalitén mäts inom fem områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter på kommunen, delaktig-
het och kommunens information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. 

På presskonferensen den 3 mars klockan 13.30 i Stadshuset (Svanen) presenteras resultatet från den första 
undersökningen. 

Välkommen!

För ytterligare information kontakta
Lars Ingemarsson, webbredaktör
tfn 0430-153 34, mobil 070- 606 58 25
e-post: agneta.wesslen@laholm.se

22 mm

Särprofilering

Bildspråk
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Skissrubrik
Skissunderrubrik som är lite längre

Familjeenheten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In 
eu eleifend libero. Fusce ac est risus. Integer sed justo ut 
mauris tempus cursus ut mattis enim. Integer a ante pulvinar, 
faucibus sapien et, feugiat mi. Fusce quis tincidunt velit. 

Informationsmaterial

Miljökontoret
 Laholms kommun • Humlegången 6, 312 80 Laholm
0430-150 00 • www.laholm.se

Natur
Skissrubrik om att turista i Laholm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In 
eu eleifend libero. Fusce ac est risus. Integer sed justo ut 
mauris tempus cursus ut mattis enim. Integer a ante pulvinar, 
faucibus sapien et, feugiat mi. Fusce quis tincidunt velit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eu eleifend 
libero. Fusce ac est risus. Integer sed justo ut mauris tempus cursus 
ut mattis enim. Integer a ante pulvinar, faucibus sapien et, feugiat mi. 
Fusce quis tincidunt velit. 

Mellanrubrik skiss
Aenean tristique, lectus non ultrices euismod, sapien ipsum scelerisque 
enim, in posuere purus elit vitae ex. Quisque placerat diam massa, 
eu tempus lorem faucibus sed. Integer pharetra nibh ut nisl congue 
pretium. Pellentesque dui nisi, maximus vel orci a, posuere sagittis 
ipsum. Vivamus efficitur volutpat nunc eget efficitur. Aliquam ac 
mauris mauris.

Miljökontoret
 Laholms kommun • Humlegången 6, 312 80 Laholm
0430-150 00 • www.laholm.se

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In 
eu eleifend libero. Fusce ac est risus. Integer sed justo ut 
mauris tempus cursus ut mattis enim. Integer a ante pulvinar, 
faucibus sapien et, feugiat mi. Fusce quis tincidunt velit. 

Skissrubrik
Skissunderrubrik som är lite längre

1. Exempel fyrsidig folder.

3. Exempel på framsida 
med verksamhetsnamn i 
text i sidfoten. 

4. Exempel på framsida när blå 
tonplatta inte kan användas.

Trycksaker
Vi berättar om vår verksamhet i en 
mängd olika trycksaker. Det kan vara 
allt ifrån ekonomisk information till 
lockande turistinformation. 

Oavsett	vilket	syfte	trycksaken	har	
ska	vår	grafiska	profil	och	vårt	gemen-
samma bildspråk användas. 

Här visar vi exempel på en A5-folder 
samt olika typer av framsidor.

Typografi 
Rubrik: Times New Roman kursiv
Underrubrik: Arial fet
Ingress: Arial normal
Brödtext: Times New Roman

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Trycksaker
Powerpoint och övriga  
presentationer
Film
Affischmaterial
Mässmaterial
Användning av dekorfärger
Signatur e-post

Rubrik
Se nedan angående grön linje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In 
eu eleifend libero. Fusce ac est risus. Integer sed justo ut 
mauris tempus cursus ut mattis enim. Integer a ante pulvinar, 
faucibus sapien et, feugiat mi. Fusce quis tincidunt velit. 

Utgångspunkten är att den gröna bården ska alltid vara med om det inte 
finns anledning att ta bort den på en sida på grund av till exempel en 
utfallande bild eller en bild som går ända ut i marginalen. 

Mellanrubrik skiss
Utgångspunkten är att den gröna bården ska alltid vara med om det inte 
finns anledning att ta bort den på en sida på grund av till exempel en 
utfallande bild eller en bild som går ända ut i marginalen. Utgångspunkten 
är att den gröna bården ska alltid vara med om det inte finns anledning att 
ta bort den på en sida på grund av till exempel en utfallande bild eller en 
bild som går ända ut i marginalen. 

Laholms kommun, Miljökontoret 
Humlegången 6, 312 80 Laholm • 0430-150 00 • www.laholm.se 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In 
eu eleifend libero. Fusce ac est risus. Integer sed justo ut 
mauris tempus cursus ut mattis enim. Integer a ante pulvinar, 
faucibus sapien et, feugiat mi. Fusce quis tincidunt velit. 

Skissunderrubrik som är lite längre

Skissrubrik
Skissunderrubrik som är lite längre

Miljökontoret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In 
eu eleifend libero. Fusce ac est risus. Integer sed justo ut 
mauris tempus cursus ut mattis enim. Integer a ante pulvinar, 
faucibus sapien et, feugiat mi. Fusce quis tincidunt velit. 

Skissrubrik
Skissunderrubrik som är lite längre

2. Exempel på framsida 
med utfallande bild utan 
kontaktuppgifter i sidfoten

Annonsering

Övriga applikationer

Särprofilering

Ta hänsyn till miljön genom att 
välja Svanenmärkt tryckeri och 
papper.

SV
AN

ENMÄRKET

Bildspråk

U
P

P
D

ATE
R

AT S
E

P
TE

M
B

E
R

 2018



36

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Skissrubrik om 
Powerpointens innehåll.

Socialtjänsten

Powerpoint och övriga presentationer
Vi använder ofta Powerpoint- och andra presentationer för att berätta om vår verksamhet. På första sidan och 
sista	sidan	ska	alltid	logotypen	finnas	med.	Logotypen	bör	synas	på	samtliga	sidor.	

Det är viktigt att våra presentationer är tydliga och lyfter fram det viktigaste av det vi vill säga. Tänk på att 
begränsa informationen på varje sida.

Ha	gärna	kommunikationsstrategin	i	åtanke,	utöver	den	grafiska	profilen,	när	du	skapar	din	presentation.	Det	
kan vara en fördel att ange vilken verksamhet som är avsändare till presentationen och att datera denna om den 
används	flera	gånger.	

Typografi 
Arial är att föredra framför Times eftersom linjärer är lättare att läsa vid skärmvisning.

Trycksaker
Powerpoint och övriga  
presentationer
Film
Affischmaterial
Mässmaterial
Användning av dekorfärger
Signatur e-post

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Annonsering

Övriga applikationer

Särprofilering

Bildspråk
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Informationsmaterial

Informationsmaterial

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Glad sommar önskar Laholms kommun
www.laholm.se

Exempel undertexter samt synlig logotyp.

Alt. slutbild med budskap.Slutbild 

Trycksaker
Powerpoint och övriga  
presentationer
Film
Affischmaterial
Mässmaterial
Användning av dekorfärger
Signatur e-post

Film
Vi	använder	ibland	film	för	att	berätta	om	vår	verksamhet	eller	marknadsföra	oss.	Logotypen	får	gärna	synas	i	
inledningen	av	filmen	exempelvis	inzoomad	på	en	tröja	med	profiltryck	eller	på	en	skylt.	Filmerna	ska	alltid	ha	
tydliga	undertexter.	Använd	profiltypsnittet	Arial	framför	Times	eftersom	linjärer	är	lättare	att	läsa	vid	skärmvisning.	
Alla	filmer	ska	avslutas	med	en	slutbild	med	tydlig	avsändare	och	webadress.	Eventuellt	budskap	får	läggas	till.

Annonsering

Övriga applikationer

Särprofilering

Bildspråk
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Informationsmaterial

Informationsmaterial

Vita marginaler för print inom kommunen. 

Barn och ungdom

Affischmaterial
Tänk på Laholms ledord och vårt gemensamma bildspråk när du utformar 
budskap	i	större	format	för	affischer	och	skyltar	för	mässor	eller	liknande.	
Korta, slagkraftiga budskap går fram bäst även i stora format.

Här	visas	exempel	på	utformning	av	affischer.	

Typografi:
Rubrik: Times New Roman kursiv
Underrubrik: Arial fet
Brödtext: Times New Roman

Trycksaker
Powerpoint och övriga  
presentationer
Film
Affischmaterial
Mässmaterial
Användning av dekorfärger
Signatur e-post

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Huvudrubrik 

Pudis aut eos simusan duciis volorernatur adi dia cus aut  
ullam faccus as ea nosanda conseque ni as inctatumetur aute 
doluptati rehenda que num repe nus quam recta is earchil illibus 
accatias nonecta volor aliquam velis accuptur, eum sequatur 
sim iduntur.  

Laholms kommun 
Barn och ungdom

•  Humlegången 6, 312 80 Laholm  •  0430-150 00  •  www.laholm.se 

Välkommen till 

Ev datum 

Välkommen på julfest 
Nya & gamla laholmare, alla är välkomna 

Är du nyfiken på syrisk mat och kultur och vill fira jul tillsam- 
mans med andra? Då är du varmt välkommen till en julfest för  
alla den 17 december på Lagagården. Vi träffas för att lära  
känna varandra och varandras kulturer. Nyinflyttade, nyanlända 
och gamla laholmare - alla är lika välkomna! Vi firar jul, har kul 
och låter oss väl smaka av hemlagad syrisk mat. 

Arrangör Laholms kommun, kultur och utveckling 
Plats Lagagården, Lagagårdsvägen 7, 312 35 Laholm   
Tid och datum Lördagen den 17 december klockan 17-22  
Pris Barn 0-10 år gratis i vuxnas sällskap, ungdom 11-17 år 35:-, vuxen 60:- 
Biljetter kan köpas fram til den 13 december på:  
Turistbyrån i Laholm, Teckningsmuseet, Hästtorget, 312 32 Laholm 

Ta med släkt, vänner 
och grannar så firar vi 
jul tillsammans och lär 

känna varandra och 
varandras kulturer! 

Laholms kommun, kultur och utveckling 
Humlegången 6, 312 80 Laholm  •  0430-150 00  •  www.laholm.se 

Annonsering

Övriga applikationer

Särprofilering

Bildspråk
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Informationsmaterial

Informationsmaterial

Mässmaterial
Tänk på Laholms ledord och vårt gemensamma bildspråk när du utformar budskap i stör-
re	format	för	affischer	och	skyltar	för	mässor	eller	liknande.	Korta,	slagkraftiga	budskap	
går fram bäst även i stora format.

Här visas exempel på utformning av roll-up. Rollup-exemplet med bara text kan med 
fördel	även	använda	sig	av	övriga	färger	i	profilen	som	bakgrundsfärg.	

Typografi:
Rubrik: Times New Roman kursiv
Underrubrik: Arial fet
Brödtext: Arial

Trycksaker
Powerpoint och övriga  
presentationer
Film
Affischmaterial
Mässmaterial
Användning av dekorfärger
Signatur e-post

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Särprofilering

Vi svarar på alla  
kommunala frågor…

Och lite till.
Bygglov, strand- och vägfrågor,  
fastighetsinformation eller VA/renhållning.

Barnomsorg, skolformer, fritidsverksamhet 
eller vård och omsorg.

Konsumentregler, olika bidrag och annat 
du kan behöva hjälp med i vardagen.

Orerit dolores trunt. Nistem 
hicilit eaqui odis 

Ellaboratur sum cone ommolla 
borent 

Hilla por sinvent volupta quae 
quatiam sapel is alitaes similit

To quo dolorum explibus dolore 
doluptatur, nim unt.

To offic tem aliquibearia volor 
sae dolendi psaecaest ut hiciur?

Ficiam, cone venda ipit vol-
uptus

Rubrik
Lorem ipsum  
etvas lordi dervi set

Dorem,
Välkommen
till Medborgarservice!

lerum ipsum etvas do 
sit lordi dervi set

Bildspråk
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Informationsmaterial

Informationsmaterial

Användning av dekorfärger
Våra logotypfärger blått och grönt kan användas 
som dekorfärger. 

Vi kan även använda procentsatser av dessa, 
40%,	60%	och	80%	av	båda.	Dessutom	finns	en	
röd och en sandbeige färg som vi kan använda 
som komplementfärg i samma procentsatser och 
som	färg	på	kläder	och	profilmaterial	precis	som	
blått och grönt. 

Se färgkoder under kapitel Färger (sidan 22).

Trycksaker
Powerpoint och övriga  
presentationer
Film
Affischmaterial
Mässmaterial
Användning av dekorfärger
Signatur e-post

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Välkommen till  
NäraNäringsliv 2014
– Premiär för Laholms näringslivsdag!
Går ditt företag så bra det kan gå? 

Det kanske är en något provocerande fråga. Men det finns helt enkelt mer kraft 
och möjligheter än man tror i kommunen och det är något vi har tagit fasta på när vi 
utformat vår premiäromgång av NäraNäringsliv – Laholms första näringslivsdag.

Det kommer bli en halvdag fullspäckad med inspirerande föredrag av företagsle-
dare som på olika sätt har fått sina idéer och företag att blomstra. Dessutom kom-
mer du genom olika miniseminarier kunna lyssna på företagare som framgångsrikt 
har använt sig av de verktyg och tjänster våra samarbetspartners erbjuder för att 
utveckla ditt företag. Och - detta är bara en liten bråkdel av alla de resurser som 
finns tillgängliga! 

NäraNäringsliv vänder sig till kommunens alla företagare, politiker samt enga-
gerade och intresserade personer och organisationer. Och vi är övertygade om att 
denna näringslivsdag kommer att ge dig både inspiration och energi. 

Vi vill få ditt företag att gå så bra det bara kan gå! 

Väl mött!

Nils Danred
Kommunchef 
Laholms kommun

Ewa Henriksson
Ordförande 
WiN Laholm

Carl-Johan Herbertsson 
Ordförande 
Offensiva Laholm

Foto: Christel Lind

Lena Sommestad tillträdde som landshövding i Hallands län i 
april 2014. Hon är professor i ekonomisk historia, var miljömi-
nister mellan åren 2002-2006 och under 2007-2011 var hon VD 
för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Johan Cavalli är ägare av Lagafors och delägare i Accesia.  
Företagsledare som under ett par decennier gjorde internationell 
karriär inom TetraPak. Kom hem och blev bl a VD för Orrefors 
KOSTA Boda, köpte Lagafors 2004 och gick in i Accesia 2013. 
Han delar med sig av sina erfarenheter vid förvärv, bygge och 
skördande av fruktsamma synergier rätt framför näsan.

Susanne Liljenberg är medgrundare av butikskedjan Granit. 
Hon skapade synergier som ledde till att Granit kunde ta 
ägarskap av ”bästa läge”, som var en förutsättning för den 
framgångssaga som följde. Sålde, drog till Gotland och blev 
lokalentreprenör där hon startade Creperi, LEVA Husfabrik och 
LEVA Kungslador. 

Peter Bronsman är sjömannen som ramlade av fartyget i 
Indiska Oceanen, överlevde, kom hem och köpte konkurshotade 
Kopparbergs Bryggeri, struntade i affärsplanen och gjorde att det 
lokala bryggeriet inte bara överlevde  -  utan blev en miljard-
industri. I hans koncern ingår förutom Kopparbergs Bryggeri i 
Kopparberg,  även Sofiero Bryggeri i Laholm, Zuenerts i Sollefteå 
och Banco Bryggeri i Skruv.

Dagens föredragshållare: Miniseminarier

Gör en produktutveckling  
eller internationalisering möjlig
Affärsutvecklingscheckar är ett ekonomiskt bidrag till företag 
som vill satsa på produktutveckling eller en internationalisering. 
Syftet är att skapa tillväxt för små och medelstora företag som 
vill växa. Checkarna gör det möjligt för ditt företag att genom 
extern kompetens förverkliga idéer och genomföra kvalitativa 
utvecklingsinsatser snabbare.

Företagare delar med sig av sina erfarenheter och vilka fram-
gångar de rönt inom produktutveckling och internationalisering.

Skuggstyrelse  
– första steget mot en styrelse
En Skuggstyrelse är ett bra sätt att prova på ett styrelsearbete 
och även utvärdera vad extern kompetens kan innebära för 
företagets utveckling. Bjud på din egen kompetens till andra 
företag och få tillgång till andras kunskap och erfarenheter. 
Skuggstyrelserna tränar deltagarna i att arbeta professionellt 
både i ledningsgrupp och i en styrelse.

Lyssna på andra företagares erfarenheter och framgångar kring 
skuggstyrelser.

Snabba på din utveckling  
med SprångBrädan
Processen vänder sig till tillväxtföretag i tidiga skeden. Du får 
hjälp att utveckla bolagets affärsstrategi, förbättra affärsplanen 
och förbereda dig inför kontakterna med investerare, partners 
och kunder.

På det här seminariet får du träffa Ina Pedersen och Annette 
Hörnfeldt från SugarKitchen. De berättar om resan från lokal 
butik till rikstäckande företag inom ett år, och hur de använt  
CONNECTs process SprångBrädan för att snabba på sin utveck-
ling och skapat förutsättningar för att bli ett riktigt tillväxtföretag.

Bättre styrelsearbete  
med StyrelseAkademien
StyrelseAkademien verkar för ett bättre styrelsearbete. Detta 
seminariet handlar om att öka kunskapen om styrelsearbetets 
betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft.  

Krister Isaksson, Krima Rostfritt i Knäred, berättar om hur  
externa ledamöter förändrade hans företagarliv. 

Tillväxt med FöretagsAcceleratorn
Att växa är en viktig del i ett företags utveckling. Men hur får man 
sitt företag att växa och utvecklas av egen kraft? Vad måste man 
göra för att lyckas? FöretagsAcceleratorn är speciellt utformat för 
dig som vill ta tag i ditt tillväxtarbete på ett konkret sätt. 

Miniföredrag med Susanne Andersson från Accesia, tandsköter-
skan som blev djurskötare, som i sin tur blev det som utgjorde 
basen i det företag hon utvecklade. Susanne berättar om sin 
resa, och om hur processen FöretagsAcceleratorn blev en av-
sats som gör att hennes Accesia nu är på väg mot nya höjder.

Lätt som en plätt med Timbanken
Timbanken är Region Hallands och kommunernas nya affärsut-
vecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att 
starta ett. Timbanken ger dig tillgång till fem timmars kostnadsfri 
rådgivning inom flera områden.

Laholmsföretagarna Christoffer Wildeke från Silvandersson och 
Magdalena Hansen från Fair Monkey, är två av många som 
har använt sig av Timbankens timmar. Här får du möjlighet att 
lyssna till deras berättelse om vad de har använt sina timmar till 
och vad det har givit dem. 

Här ser du vilka miniseminarier du kan välja mellan. Vid anmälan gör du ett förstaval 
och två val i reserv till varje pass (totalt sex stycken val). Reservvalen behöver du göra 
eftersom det finns ett begränsat antal platser till varje seminarium. Det är först till 
kvarn som gäller.

.1

.1.1

.1

Pass 1, 15:00 till 15:30

Pass 2, 15:45 till 16:15

.1

.2

.2

.2

.2

.2

Välkommen till  
NäraNäringsliv 2014
– Premiär för Laholms näringslivsdag!
Går ditt företag så bra det kan gå? 

Det kanske är en något provocerande fråga. Men det finns helt enkelt mer kraft 
och möjligheter än man tror i kommunen och det är något vi har tagit fasta på när vi 
utformat vår premiäromgång av NäraNäringsliv – Laholms första näringslivsdag.

Det kommer bli en halvdag fullspäckad med inspirerande föredrag av företagsle-
dare som på olika sätt har fått sina idéer och företag att blomstra. Dessutom kom-
mer du genom olika miniseminarier kunna lyssna på företagare som framgångsrikt 
har använt sig av de verktyg och tjänster våra samarbetspartners erbjuder för att 
utveckla ditt företag. Och - detta är bara en liten bråkdel av alla de resurser som 
finns tillgängliga! 

NäraNäringsliv vänder sig till kommunens alla företagare, politiker samt enga-
gerade och intresserade personer och organisationer. Och vi är övertygade om att 
denna näringslivsdag kommer att ge dig både inspiration och energi. 

Vi vill få ditt företag att gå så bra det bara kan gå! 

Väl mött!

Nils Danred
Kommunchef 
Laholms kommun

Ewa Henriksson
Ordförande 
WiN Laholm

Carl-Johan Herbertsson 
Ordförande 
Offensiva Laholm

Foto: Christel Lind

Bosse Nilsson är entreprenören som arbetat med nätverk hela 
sitt liv och som tror på socialt entreprenörskap. Han verkar inom ett 
brett spektra av branscher i Sverige, Norge och Afrika med samma 
gemensamma nämnare – långsiktiga relationer.

Dagens moderator är Båstadbo sedan 1997, driver en racingbana 
tillsammans med Michael Schumacher och är bland annat delaktig 
i Båstad Företagsby. Han stod även bakom VM94-lagets omskrivna 
jubileumsmatch den 29 juni som skapade ett marknadsföringsvärde 
på hela 14,6 miljoner till regionen.

Program  
NäraNäringsliv 2014
12.15                  
Samling och miniexpo
Drop in med möjlighet att ta del av våra samarbets-
partners erbjudanden och tjänster.

13.                  
Välkommen till NäraNäringsliv 2014
Inledning av Hallands nya landshövding  
Lena Sommestad.

13.15                  
Love at First Sight
Johan Cavalli ägare av Lagafors och delägare Accesia. 

14.
Hur man bygger en framgångssaga med  
noll kronor på fickan
Susanne Liljenberg, grundare av Granit.

15.
Miniseminarier 
Du träffar entreprenörer som berättar om hur de 
har tagit sina företag till nya höjder genom att använda 
sig av de resurser som våra samarbetspartners kan 
erbjuda. Läs mer på sidan om miniseminarier och 
gör dina val som passar dig.
 
16.30                 
Sjömannen som byggt en miljardindustri  
av avsomnande landsortsbryggerier
Peter Bronsman, Kopparbergs.
 
17.15                  
Mingel med vin och tapas
på Restaurang Gröna Hästen
 

Dagens  
moderator

Plats: Teater- salongen

En halvdag  
som kan förändra  
ditt företag  
för alltid.

Torsdagen den 20 november bjuder Laholms kommun,  
WiN Laholm och Offensiva Laholm in till:

NäraNäringsliv
2014

LAHOLMS NÄRINGSLIVSDAG

Exempel på en 6-sidig folder för näringslivsenheten som 
visar hur man kan använda sig av de olika dekorfärgerna.

Särprofilering

Bildspråk
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Informationsmaterial

Informationsmaterial

E-signatur standard

Anpassad e-signatur i engelsk version

Signaturer
E-post som skickas från kommunen ska ha en tydlig 
och enhetlig utformning. Nedan beskrivs hur du ska 
utforma din e-postsignatur.

Personliga e-postsignaturer för Laholms  
kommun ska innehålla följande delar:

– Namn
– Titel
– Laholms kommun, enhet/verksamhet
– Telefonnummer
– Eventuellt mobilnummer
– E-post (RGB-färg 0 122 201)
– Besöksadress (valfritt)
– Postadress
– Facebookadress (RGB-färg 0 122 201)
–	Webbadress	(RGB-färg	0	122	201)

Fakturaadress (Laholms kommun, Box 65, 
312 21 Laholm) inklusive referensnummer anges vid 
behov efter www-adressen.

Om	du	har	behov	av	att	komplettera	din	person-
liga e-postsignatur med ett annat språk kan detta 
göras i enlighet med den engelska versionen.

Typografi
Arial normal

Anpassad e-signatur
Liksom baksidan av visitkortet kan även e-signaturen 
anpassas för att marknadsföra olika verksamheter, 
aktiviteter och kampanjer som just du och din verk-
samhet vill lyfta. Prata med kommunikationsenheten 
för mer information.

Trycksaker
Powerpoint och övriga  
presentationer
Film
Affischmaterial
Mässmaterial
Användning av dekorfärger
Signatur e-post

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll
Förnamn Efternamn
Titel

 
Laholms kommun, barn och utbildning
Direktnr: 0430-anknytningsnummer
Mobil: 070-anknytningsnummer
E-post: fornamn.efternamn@laholm.se
Besöksadress: Humlegången 6
Postadress: 312 80 Laholm 
www.facebook.com/laholmskommun
www.laholm.se

Förnamn Efternamn
Titel
Tourist	Office

 

The municipality of Laholm 
Direct: +46 (0)430-154 50
E-mail: turist@laholm.se
Visiting adress: Teckningsmuseet, Hästtorget, 312 30 Laholm
Postal adress: SE, 312 80 Laholm, Sweden
www.facebook.com/visitlaholm 
www.instagram.com/visitlaholm 
www.visitlaholm.se 
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Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Läs mer om tjänsten via 
länken ”Lediga tjänster” 
på www.laholm.se

Laholms kommun söker

Socialsekreterare
Till vår sociala verksamhet, inriktning ensam-
kommande barn och ungdomar.

Annonsering

Platsannonser 
Platsannonser har till syfte att tillsätta en tjänst med en lämplig person, 
samtidigt ska annonsen marknadsföra Laholms kommun. Ange den aktuella 
tjänsten redan i rubriken och en kort beskrivning av tjänsten. För mer 
information om tjänsten bör annonsen hänvisa till hemsidan. 

80x88 mm (2sp)
Arial fet 12,5 p CMYK-färg: 95 25 0 0, 100%
Times New Roman kursiv 28 p svart
Times New Roman kursiv 10,5/12,5 p svart
Arial Fet 8,5/10,5 p vit
Platta CMYK-färg: 95 25 0 0 opacitet 70%
Ramlinje 0,5 p svart

80x43 mm (2sp)
Arial Fet 9,5 p CMYK-färg: 95 25 0 0, 100%
Times New Roman kursiv 19 p CMYK-färg: 95 25 0 0, 100%
Times New Roman kursiv 8,5/10,5 p svart
Arial Fet 7,5/10,5 p svart
Platta CMYK-färg: 35 0 70 0, 100%
Ramlinje 0,5 p svart

5 mm

5 mm

17 mm

10 mm

5 mm

22 mm

Laholms kommun söker

Socialsekreterare
Till vår sociala verksamhet, inriktning ensamkommande 
barn och ungdomar. Och plats för lite text till.
Läs mer via länken ”Lediga tjänster” på www.laholm.se

5 mm 5 mm

5 mm

5 mm

11 mm

12,3 mm

19,3 mm

18 mm

Eftersom platsannonsen även har till syfte att marknadsföra 
kommunen ska vi sträva efter att använda exemplet med bild 
(till vänster). Exemplet utan bild (till höger) kan användas till 
mindre annonser eller vid till exempel samannonsering.

Annonsering

Övriga applikationer

Platsannonser
Facebookannonser 
Kommunens veckoannons
Profilinriktade	annonser

Särprofilering

Bildspråk
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Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Facebook
Inläggen ska ha bilder som följer satt bildmanér. 
(Omfamnande, enkelt, mänskligt eller aktivt.)

Facebookannonser ska följa de regler som gäller för facebook 
beträffande textmängd i annons. (20%)

Texten skrivs i Times kursiv tillsammans med kompletteran-
de text i Arial fet. Texten läggs på blå transparent platta enligt 
exempel. 

Exempel på inlägg på Facebook.

Exempel på platsannons på Facebook.

Platsannonser
Facebookannonser 
Kommunens veckoannons
Profilinriktade	annonser

Särprofilering

Bildspråk
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Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Logotyp

Kommunikation

Innehåll Annonsering

Kommunens veckoannons
Varje vecka informerar vi om vad som händer i kommunen. Annonserna 
är alltid i fyrfärg och annonsunderlag lämnas till Medborgarservice. 

Eventuella bilder i annonsen ska högerjusteras.

Typografi
Rubrik Kommuninformation: Times New Roman kursiv, 20 p, 65% svart
Rubrik: Arial fet, 12/14 p, CMYK-färg: 95 25 0 0 
Underrubrik: Arial fet, 8/11 p, svart
Brödtext: Times New Roman, 8/9,6 p, svart
Underskrift/avsändare: Arial normal, 7 p, versaler
Tre textrader ovanför platta: Arial fet, 7/8,4 p

Föreningsbidrag
Ansökan om föreningsbidrag enligt nedan skall vara Laholms
kommun, Fritidsenheten, 312 80 Laholm tillhanda senast den
25 februari 2016

Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december 2015
Bidrag till ungdomsverksamhet (4-25 år) och verksamhet för
funktionshindrade.

Utbildningsbidrag för perioden 1 juli – 31 december 2015
Bidrag till ledarutbildning för föreningar med
ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för funktionshindrade.

Lokalbidrag för 2016
Bidrag till årshyrd lokal/anläggning, föreningsägd lokal/
anläggning och kommunägd lokal/anläggning med nyttjande-
rättsavtal.

Övrigt bidrag för 2016
Bidrag till speciella ändamål.

Ansökningsblanketter kan erhållas från Medborgarservice,
tel. 0430-150 00 eller via www.laholm.se/om-kommunen/
blankettarkiv/kultur-och-fritid/

Upplysningar: Irene Ivansson, tel 0430-151 65 eller e-post
irene.ivansson@laholm.se.

/KULTUR- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

Kommuninformation

Hos Medborgarservice kan du få hjälp med dina kommun-
ärenden, telefon 0430-150 00. På Stadsbiblioteket finns till-
gång till dator och Internet. Laholms kommun www.laholm.se
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Annonsering

Övriga applikationer

Platsannonser
Facebookannonser 
Kommunens veckoannons
Profilinriktade	annonser

Särprofilering

Bildspråk



45

Annonsering

Huvudrubrik
Lorem ipsum etvas lordi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Duis malesuada arcu at elementum dictum. Nulla blandit 
massa mauris, id vestibulum purus vulputate eget. Fusce 
tellus sapien, lacinia vel viverra vitae, convallis at nisi. 
Nam condimentum vestibulum mattis. Integer ut ipsum 
viverra, porta lacus quis, aliquet diam. Proin eu sodales 
mi. Nunc fringilla enim rutrum nibh luctus lobortis. Duis 
finibus felis in tellus consectetur, eu suscipit augue feu-
giat. Suspendisse potenti. Quisque semper viverra dolor, 

a eleifend tortor fringilla sed. Integer semper enim non 
ligula lacinia, ac rhoncus lorem aliquet.

Donec rhoncus lacus nec eleifend malesuada. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus muli. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus muli.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis malesuada arcu at  
elementum dictum. Nulla blandit massa mauris, id vestibulum purus vulputate.  
Fusce tellus sapien, lacinia vel viverra vitae, convallis at nisi nulla blandit massa.

Profilinriktade annonser, helsida
Annonser som har till syfte att påverka bilden av Laholm i människors medvetande 
kallas	profilannonser.	Sträva	efter	att	lyfta	fram	någon	eller	några	av	Laholms	fyra	
sidor	i	budskapet	och	att	våra	kärnvärden	finns	representerade	i	bild.	Rubriken	lig-
ger	i	en	blå	semitransparent	platta.	Om	annonsen	innehåller	mycket	text	fördelas	
den	på	flera	textspalter.	Maximalt	tre	textspalter	i	ett	A4-format	är	ett	riktmärke.

Typsnitt:
Rubrik: Times New Roman och Arial fet
Under och mellanrubriker: Arial fet
Ingress: Arial normal 
Brödtext: Times New Roman 

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

LÄS MER

Annonsering

Övriga applikationer

Platsannonser
Facebookannonser 
Kommunens veckoannons
Profilinriktade	annonser

Särprofilering

Bildspråk
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Rubrik
Lorem ipsum etvas  
lordi dervi set.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean 
ac porttitor mauris. Maecenas a mi non metus volutpat pulvinar. 
Donec vitae dolor at tortor tristique porta. Praesent venenatis 
purus vel magna consequat, ut venenatis. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac porttitor mauris. 
Maecenas a mi non metus volutpat pulvinar. Donec vitae dolor 
at tortor tristique porta. Praesent venenatis purus vel magna 
consequat, ut venenatis. www.laholm.se

Rubrik

Lorem ipsum etvas lordi dervi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Duis malesuada arcu at elementum dictum. Nulla blandit 
massa mauris, id vestibulum purus vulputate eget. Nam 
condimentum vestibulum mattis. Integer ut ipsum viverra, 
porta lacus quis, aliquet diam. www.laholm.se

En del av Campus Laholm
Osbecksgymnasiet

Profilinriktade annonser,  
halv- och kvartssida
Annonser som har till syfte att påverka bilden av 
Laholm	i	människors	medvetande	kallas	profi-
lannonser. Sträva efter att lyfta fram någon eller 
några av Laholms fyra sidor i budskapet och att 
våra	kärnvärden	finns	representerade	i	bild.

Överst	visas	exempel	på	annons	i	halvsides-
format som ska marknadsföra den nya stadsdelen 
Östra	Nyby.	På	grund	av	att	illustrationen	är	utfal-
lande i nederkant används inte den gröna linjen. 

Nederst visas exempel på kvartsannons för 
Osbecksgymnasiet	på	Campus	Laholm.

Typsnitt:
Rubrik: Times New Roman och Arial fet
Under och mellanrubriker: Arial fet
Brödtext: Arial normal/Times New Roman

Annonsering

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Färger

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Platsannonser
Facebookannonser 
Kommunens veckoannons
Profilinriktade	annonser

Särprofilering

Bildspråk
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Övriga applikationer

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Övriga applikationer

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Profilprodukter
Yrkeskläder, namnskyltar
Fordon
Fasadskyltar
Skyltning, utomhus
Skyltning, inomhus
Informationsskyltar
Byggskyltar

Profilprodukter
På	marknaden	finns	ett	stort	utbud	av	profilpro-
dukter och presentartiklar. Välj produkter av god 
kvalitet och gärna färg på dessa som är i harmoni 
med våra egna färger. Logotypen framträder bäst 
på vita produkter. 

Våra dekorfärger kan användas. Se kapitel 
färger.

Destinationslogotypen ska alltid omges av en 
vit kantlinje, med samma bredd som det gemena 
l:et i ”Laholm”. Se Frizon (sidan 17).

Användning av destinationslogotypen godkäns 
av  kommunikationsenheten.

Beställ av kommunikationsenheten
Kontakta	kommunikationsenheten	om	vilka	profil-
produkter	som	finns	att	rekvirera	redan	i	dag.

1
2

3

4
567

8

9

10
11 12

Särprofilering

Bildspråk
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Övriga applikationer

Övriga applikationer
Yrkeskläder, namnskyltar
Logotypen ska framträda tydligt på våra yrkes- 
kläder	så	att	omgivningen	lätt	kan	identifiera	oss.

Logotypen med avsändare placeras på lämplig 
yta,	exempelvis	på	bröstet	eller	ärmen	på	profil-
kläder.  

När logotypen används på kläder ska den 
ha en vit ramlinje för att synas tydligt mot olika 
bakgrundsfärger. Tjockleken på ramlinjen se under 
kapitel Logotyp (sidan 13).

Yrkeskläder förändras i färg och snitt. Här visar vi 
exempel på logotypens placering.

Profilprodukter
Yrkeskläder, namnskyltar
Fordon
Fasadskyltar
Skyltning, utomhus
Skyltning, inomhus
Informationsskyltar
Byggskyltar

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

LÄS MER

Särprofilering

Bildspråk
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Övriga applikationer

Övriga applikationer

Namnskyltar/namnbrickor
Vissa kallar det namnskylt och vissa kallar det namn-
bricka.	Oavsett	ser	du	här	två	exempel	på	hur	de	ska	
se ut. Den rektangulära kan med fördel användas 
även vid tillfälliga sammanhang och då i transparent 
plast där innehållet trycks på papper. Till exempel på 
en konferens eller vid ett utbildningstillfälle.

Profilprodukter
Yrkeskläder, namnskyltar
Fordon
Fasadskyltar
Skyltning, utomhus
Skyltning, inomhus
Informationsskyltar
Byggskyltar

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

90x54 mm (avser namnskylt/namnbricka i transparent 
plast med papperstryck). 
Logotypbredd: 25 mm
Namn: Arial fet 18 pkt, svart 100% 
Titel/arbetsplats: Arial normal 10 pkt, svart 100% 

70x38 mm 
Logotypbredd: 20 mm
Namn: Arial fet 18 pkt, svart 100% 
Titel/arbetsplats: Arial normal 9 pkt, svart 100% 

Förnamn Efternamn
Rektor, Lagaholmsskolan

Förnamn Efternamn
Rektor, Lagaholmsskolan

Förnamn Efternamn
Rektor, Lagaholmsskolan

Särprofilering

Bildspråk
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Övriga applikationer

Övriga applikationer Fordon
Myndighetslogotypen placeras på sidorna av 
fordonet. För enkelhetens skull används aldrig 
verksamhetsnamnet	i	logotypen.	Om	det	finns	
särskilda behov av att märka till exempel servicebil 
eller verksamhet ska denna benämning placeras 
enligt illustrationen på båda sidor av fordonet. 
Typsnitt är Arial fet. Logotypblå text på ljusa fordon 
och vit på mörka.

Logotypens bredd: 35 cm
Logotypens placering: 15 cm från dörrens fram-
kant och 15 cm från fönsterrutans nederkant.

Myndighetslogotypen ska alltid omges av en vit
kantlinje, se kapitel Logotyp (sidan 13).

Profilprodukter
Yrkeskläder, namnskyltar
Fordon
Fasadskyltar
Skyltning, utomhus
Skyltning, inomhus
Informationsskyltar
Byggskyltar

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Särprofilering

Bildspråk
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Övriga applikationer

Övriga applikationer
Fasadskyltar
Antingen det är en enhet, verksamhet eller en 
benämning av ett objekt eller en plats, ska texten 
eftersträvas att placeras till vänster om och i 
anslutning till myndighetslogotypen. I annat fall 
ska text och myndighetslogotyp centreras där 
myndighetslogotypen placeras överst. 

Idrottshall

Logotyp 
företag 1

Logotyp 
företag 2

Profilprodukter
Yrkeskläder, namnskyltar
Fordon
Fasadskyltar
Skyltning, utomhus
Skyltning, inomhus
Informationsskyltar
Byggskyltar

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Exempel på fasadskylt 
där text och logotyp  
centrerats på grund av 
skyltens begränsade 
satsyta.

Särprofilering

Bildspråk
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Övriga applikationer

Övriga applikationer

Skyltning, utomhus
Våra exteriörskyltar tillverkas i ett tåligt material. 
Myndighetslogotypen placeras alltid överst på 
skyltar. Fälten nedanför är vita, med utbytbara fält 
för information, vilket innebär att skylten är tydlig 
på alla typer av fasadbeklädnader. 

Texten är genomgående högerställd i linje med 
logotypens högerkant. För färger se kapitel Färger 
(sidan 22).

Typografi
Rubrik: Arial fet
Undertexter: Arial normal

Varuintag

Profilprodukter
Yrkeskläder, namnskyltar
Fordon
Fasadskyltar
Skyltning, utomhus
Skyltning, inomhus
Informationsskyltar
Byggskyltar

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Särprofilering

Bildspråk
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Övriga applikationer

Övriga applikationer

Våningsskylt

Namnskyltar utanför kontor ej tillgängliga för allmänheten
Arial fet 46 p
Arial normal 43 p

Skyltning, inomhus
Våra interiörskyltar är utformade för betraktning 
på närmare håll. Myndighetslogotypen är place-
rad överst, i högerkant. Notera att frizonen gäller 
även här. 

Texten är vänsterställd, i blå färg se kapitel 
färger (sidan 22).

Typografi
Rubrik: Arial fet 64 p
Undertexter: Arial normal 64 p

Profilprodukter
Yrkeskläder, namnskyltar
Fordon
Fasadskyltar
Skyltning, utomhus
Skyltning, inomhus
Informationsskyltar
Byggskyltar

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Namnskyltar anpassade för synskadade utanför kontor på 
skolor och allmänna platser
Arial fet 58 p
Arial normal 48 p

Arial fet 58p/14

Arial 48p
Texthöjd 15mm

Vit Slimslatz, pulverlackad Real 9016 med väggfäste/rektangulär (Square) 60mm x 260mm

Viktoria Persson
Kurator

Till skolor och allmäna platser

Arial fet 46p/20

Arial 43p
Texthöjd 12mm

Vit Slimslatz, pulverlackad Real 9016 med väggfäste/rektangulär (Square) 60mm x 260mm

Stadshus mm_ej tillgängligt för allmänhet

Annelie Ingvarsson
Ekonomiassistent

Typsnitt, Arial fet, normal, 64p/48

Plan 1

IT-enhet

Sammanträdesrum Talgoxen

Ekonomienhet

Cafeteria

Samhällsbyggnadskontor

Kommunråd

Vita, Real 9016 quadrant aluminiumväggskena med slimslatz 60/20mm x 260mm
Folierad blå, 741-01 Dodger blue Avery

Arial fet 58p/14

Arial 48p
Texthöjd 15mm

Vit Slimslatz, pulverlackad Real 9016 med väggfäste/rektangulär (Square) 60mm x 260mm

Viktoria Persson
Kurator

Till skolor och allmäna platser

Arial fet 46p/20

Arial 43p
Texthöjd 12mm

Vit Slimslatz, pulverlackad Real 9016 med väggfäste/rektangulär (Square) 60mm x 260mm

Stadshus mm_ej tillgängligt för allmänhet

Annelie Ingvarsson
Ekonomiassistent

Särprofilering

Bildspråk
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Övriga applikationer

Övriga applikationer
Informationsskyltar
Här	visas	olika	exempel	på	informationsskyltar.	Även	
om syftet är att förbjuda till exempel Jetski går det att 
uttrycka på ett omfamnande sätt genom att berätta 
om var det är tillåtet i stället för var det är förbjudet. 
Beroende på innehåll kan logotypen placeras i övre 
eller nedre högra hörnet.

Destinationslogotypen används när skylten innehåller 
information som inte enbart är kommunal samt om 
syftet med skylten är att marknadsföra destinationen 
Laholms kommun.

Typografi
Times New Roman kursiv, Arial fet

Profilprodukter
Yrkeskläder, namnskyltar
Fordon
Fasadskyltar
Skyltning, utomhus
Skyltning, inomhus
Informationsskyltar
Byggskyltar

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

På Sveriges längsta sandstrand behöver du 
aldrig trängas - med 12 km strand finns det
plats för alla. Under badsäsongen, som 
börjar i juni och pågår in i augusti, finns 
våra strandvärdar på plats när det är 
badväder för att ge dig service och 
trygghet på stranden. Skulle de inte  
vara i närheten når du dem på  
telefonnummer 0430 - 15450.

Badräcke från stranden ut i 
vattnet finns i Mellbystrand 
(zon 17 Citron). Behöver  
du badrullstol? Hör  
av dig till oss.

Välkommen till 
Skummeslövsstrand och 
Laholms kommun!

Horses are not allowed on the beach 
during the period 1 of may - 15 of sept. 

Under perioden 1 maj - 15 sept får 
hästar ej vistas på stranden.

Jetski is allowed near Ejdervägen 
in the zone of ”Paprika”.

Vattenskoter är tillåtet i anslutning 
till Ejdervägen i zon ”Paprika”.

The nude area of the beach is 
located north of the zone ”Äpple”.

Go down Brosts stig. 

Nudistbadet finns norr om zonen 
”Äpple” vid Brosts stig.

Sveriges längsta sandstrand
Välkommen till Skummeslövsstrand & Laholms kommun

Vattentemperatur 
Uppdateras under badsäsongen

Livet på stranden 

Laholmsbukten är långgrund och du kan bada 
längs med hela stranden. Lös sandstrand och 
höga dyner dominerar i norr medan landskapet 
söderut är flackare och sanden är hårdare bunden. 
Vatten som kommer från Lagan och vänder in mot 
land igen innehåller ofta humus, vilket ger ett brunt 
vatten. Detta är ofarligt och helt normalt.

Laholmsbukten har god kemisk status enligt ram- 
direktivet för vatten, HAV-myndigheten.

Naturlig nedbrutningstid
Banan:   2-5 veckor 
Pappkartong:  6 månader
Cigarettfimp:   1-5 år  
Plastad kartong: 5 år 
Tuggummi:   20-25 år 
Aluminium:  200-500 år
Plast:    450 år
Glas:   1 000 000 år

Visste du att det tar flera hundra år för 
plast och läskburkar att brytas ner? 

Hjälp oss i vårt arbete.
Laholm - en Håll Sverigerent-kommun

Skiftande dynlandskap
Sanddynerna är ett rörligt landskap som ständigt 
byter skepnad. Dynerna är högre i norr och lägre 
i söder. Växtligheten domineras av strandråg och 
sandrör.

Återskapat hedlandskap
Tillsammans med boende i området har Laholms 
kommun genomfört stora restaureringsåtgärder för 
att återskapa det öppna hedlandskapet. Sly och 
vresros har grävts, klippts och bränts bort. I det 
unika hedlandskapet finns mer än 
40 rödlistade arter.

Från plattfisk till havsörn
Plattfisken stortrivs i den långgrunda Laholms-
bukten. Under vinterhalvåret ligger här stora få-
gelflockar. Till och med havsörn tar sig hit för att 
söka föda.

Tång viktig föda åt fåglar
Många fågelarter söker föda bland den ilandspola-
de tången som till exempel strandskatorna. 

Havet i ständig förändring
När det regnat mycket spolas näringsrikt vatten 
ut från land. Algerna växer till sig. En del sjunker 
till botten där den skapar syrebrist och bottendöd 
– ett vanligt fenomen i våra svenska kustvatten 
En del flyter iland. Laholms kommun gör stora 
ansträngningar för att minska näringstillförseln till 
våra vattendrag. Men även med att få bort tången 
från stranden.

Uppmätt badvattenkvalitet i Skummeslövsstrand 
2015 

Mer information finns på Havs- och vatten- 
myndighetens datavärd :
http://badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/

Bra badvattenkvalitet
Utmärkt
Bra
Tillfredsställande
Dålig

Till er tjänst!
0430 - 154 50
Under badsäsongen 

från jun till aug

Portable grills are al-
lowed on the beach. 

No fires in the dunes.

Engångsgrillar är till-
låtet på stranden. Eld-

ning i dynområdet undanbedes 
på grund av brandrisken. 

Einwegsgrille sind am Strand 
erlaubt. Feuer sind, wegen Brandge-

fahr, im Dünengebiet unerwünscht.

0430-154 50
www.laholm.se

Camping är inte tillåten på stran-
den och i dynområdet.
Camping is not allowed on the 
beach nor in the dunes.
Camping ist am Strand und im 
Dünengebiet verboten.

Während des Zeitraumes 1. Mai - 15. 
Sept sind Pferde nicht am Strand erlaubt.

Dogs are not allowed on the beach during 
the period 1 of may - 15 of sept. Excep-

tion is certain area for dogs in the zone of ”Kanin” in 
Skummeslövsstrand. Dogs shall be kept in leach.

Under perioden 
1 maj - 15 sept får hundar
ej vistas på stranden. 
Undantag är hund- 
stranden i zonen ”Kanin”  
i Skummeslövsstrand. Hundar ska vara kopplade. 

Während des Zeitraumes 1. Mai - 15. 
Sept sind Hunde nicht am Strand erlaubt. 

Leinenpflicht. Ausnahme ist der Hundestrand in 
der Zone ”Kanin” in Skummeslövsstrand.

Der FKK-Strand befindet sich nördlich 
von der Zone ”Äpple” bei Brosts stig.

Jetski sind im Anschluss zum Ejdervägen 
in der Zone ”Paprika” erlaubt.

Kitesurfers and windsurfers is allowed 
near Ejdervägen in the zone of ”Paprika”.

Kite- och vindsurfare är tillåtet i anslut-
ning till Ejdervägen i zon ”Paprika”.

Kite- und Windsurfer werden im An-
schluss zum Ejdervägen in der Zone 

”Paprika” erlaubt.

UPPLEV.
Stora Strandvägen

Tallsätravägen

Styrmansvägen

Doktorsgatan
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Kustvaktarevägen
Skummeslövsbadet

Du är här 
Skummeslövsstrand

Samtliga zoner 
28 Äpple
27 Jordgubb
26 Körsbär
25 Päron
24 Apelsin
23 Vindruva
22 Banan
21 Tomat
20 Lök
19 Morot
18 Gurka
17 Citron
16 Kiwi
15 Paprika
14 Ko
13 Tupp
12 Anka
11 Kanin
10 Gris
9 Katt
8 Får
7 Häst
6 Snäcka
5 Sjöstjärna
4 Krabba
3 Sköldpadda
2 Säl
1 Delfin

Grönt och djurligt från norr till söder
Hela stranden är indelad i 28 st zoner som 
fått namn efter frukter, grönsaker och djur.
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Jetski
Tillåtet område, Laholms kommun
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Vattenskoter är tillåtet i två områden i Laholms kommun. Inom det markerade 
området och från Ejdervägens förlängning (zon Paprika) rakt västerut till området. 

Det andra området är i södra delen av Långsjön, sydväst om Knäred (syns ej på kartan). 
Vattenskoter är tillåtet under perioden 1:a juni till 15:e september mellan klockan 09.00-19.00.

Jetskis are allowed in two areas of Laholms municipality. One area is marked on 
the map above. The area can be reached by keeping an extended line west from 

Ejdervägen (zone Paprika/Pepper). The other area is located in the southern part of the lake 
Långsjö, southwest of Knäred (not visible on this map). Jetskis are allowed during the period 
of the 1st of june and 15 september between 9am and 7pm. 

Jetski sind in der Laholmer Kommune in 2 Bereichen erlaubt. In dem markierten 
Bereich zwischen Ejdervägens Verlängerung (Paprika Zone) und westlich gerade- 

aus im selben Abschnitt. Das andere Gebiet ist in dem südlichen Teil von Långsjön, südwest-
lich von Knäred (nicht auf der Karte zu ersehen). Jetski sind in den Perioden 1. Juni bis 15. 
September, zwischen 9.00 bis 19.00 Uhr, erlaubt. 

Laholms kommun, Planeringskontoret 
Humlegången 6, 312 80 Laholm • 0430-150 00 • www.laholm.se

3

Latitud    LongditudID
56° 29´ 12.05  12° 54´ 54.17

56° 29´ 10.54  12° 54´ 53.10

56° 28´   9.59  12° 54´ 10.00
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Övriga applikationer

Övriga applikationer
Profilprodukter
Yrkeskläder, namnskyltar
Fordon
Fasadskyltar
Skyltning, utomhus
Skyltning, inomhus
Informationsskyltar
Byggskyltar

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Skisstext om vad som uppförs 
på platsen för denna byggskylt. 

Skisstext med ytterligare information. It Cat Catuid 
Catquidenam in videre nos autur adducienter hos, 
moressiditum publiam patanum iam ilintem occi se 
esim aude vivictum iam ius halego intrunc.

Byggskylt när bildmaterial saknas

Byggskylt med bildmaterial

Särprofilering

Bildspråk
Byggskyltar
Det	finns	inte	alltid	bildmaterial	att	tillgå	när	en	bygg- 
skylt ska uppföras. Därför visas dessa två exempel. 
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Särprofilering

Övriga applikationer

Särprofilering
Särprofilering
Campus Laholm
Visit Laholm
Teckningsmuseet

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Räddningstjänsten blåljuslogotyp

Kampanjsymbol framtagen för att marknadsföra Laholms 
stadspark	efter	att	den	prisats	som	Årets	park	2013-2015.

Kampanjsymbol framtagen i samband med införandet av 
flerfackskärlen.	Kampanjsymbolen	ska	även	kunna	användas	
för att marknadsföra kommunens hållbarhetsarbete i andra 
frågor och i stort.

Särprofilering
I	enstaka	fall	kan	det	finnas	behov	av	särprofilering	av	en	enhet/verksamhet.	
Det kan till exempel vara vid ett speciellt utskick eller för enheter/verksamheter 
med	ett	stort	behov	av	marknadsföring.	Särprofilering	godkänns	av	kommun-
chefen (kontakta först kommunikationsenheten).

Om	en	särprofilering	är	godkänd	är	det	viktigt	att	den	ändå	harmonierar	
med	vår	enade	profil.

Kampanj- och evenemangssymboler
I vissa sammanhang kan det vara befogat att ta fram en tidsbegränsad symbol 
för	ett	evenemang	eller	en	specifik	kampanj.	Rekommendationen	är	dock	att	
försöka begränsa användandet av olika symboler i så hög utsträckning som 
möjligt.	Om	en	symbol	är	godkänd	är	det	viktigt	att	den	ändå	harmonierar	med	
vår	enade	profil.	Kampanj-	och	evenemangssymboler	godkänns	av	kommun-
chefen (kontakta först kommunikationsenheten).

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten Det som skiljer Räddningstjänsten från andra kommunala 
verksamheter är att Räddningstjänsten är en så kallad ”blåljusmyndighet” som 
i vissa fall använder sig av en rund ”blåljuslogotyp” i stället för myndighetslogo-
typen. Myndighetslogotypen och blåljuslogotypen används sällan tillsammans. 
I	övrigt	gäller	kommunens	grafiska	profil.

Bildspråk
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Särprofilering

Övriga applikationer

Särprofilering
Särprofilering
Campus Laholm
Visit Laholm
Teckningsmuseet

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

En del av Campus Laholm

Folkhälsocentrum

Bildspråk

Campus Laholm
Anledningen	till	Campus	Laholms	särprofilering	är	att	öka	både	medveten-
heten och uppfattningen av Campus Laholm som är mötesplatsen mellan 
Osbecksgymnasiet,	Lagaholmsskolan,	Folkhälsocentrum	och	de	övriga	verk-
samheter som ligger på Campusområdet. 

För att enheter inom Campus Laholm ska kunna marknadsföra sig under eget 
namn men samtidigt tydligt vara kopplade till Campus Laholm används en 
byline.	I	övrigt	gäller	kommunens	grafiska	profil.	

För mer information om Campus Laholm se campus_laholm_plattform_(3.4)_
uppdaterat forslag 
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Särprofilering

Övriga applikationer

Särprofilering
Särprofilering
Campus Laholm
Visit Laholm
Teckningsmuseet

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Visit Laholm
Visit Laholm är ett varumärke som tagits fram av Laholms kommun.
Logotypen som används är visitlaholm.se som också är 
url:en	för	turistsajten	www.visitlaholm.se.	Logotypen	finns	i	två	
olika färger, orange och blå. Utgångspunkten är att logotypen 
visitlaholm.se används tillsammans med destinationslogotypen.

Sveriges längsta sandstrand
Sveriges bästa laxfi ske
Det är bara två av många anledningar till varför man ska besöka 
Laholm. Gå in på visitlaholm.se och navigera dig fram i storslagna 
360-gradersbilder, tagna 50 meter över havet, och upptäck vad 
Laholm har att erbjuda. Den unika destinationssajten är full av 
upplevelser och inspiration.

Annons som visar hur logotypen visitlaholm.se
används tillsammans med destinationslogotypen.

Typografi
Typsnitten i logotypen är Arial fet och Times kursiv. 
För text används Arial MT Std Light Condensed samt 
Arial MT Std Extra Bold Condensed.

Arial MT Std Light Condensed

Arial MT Std Extra Bold Condensed

Färger 
Orange	
CMYK: c2 m47 y100 k0, r241 g151 b0 ,
PMS: 144 C 

Blå
CMYK: c56 m0 y18 k0, r114, g199, b213,
PMS: 630 C

För mer information om Visit Laholm se
VisitLaholm_BrandGuidelines (3.2)

ABCDEFGHILJKLMN 
OPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnoppqrst 
uvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHILJKLMN
OPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnoppqrst
uvxyzåäö1234567890

Bildspråk
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Särprofilering

Övriga applikationer

Särprofilering
Särprofilering
Campus Laholm
Visit Laholm
Teckningsmuseet

Färger

Typografi

Kommunvapnet

Korrespondensmaterial

Informationsmaterial

Annonsering

Logotyp

Kommunikation

Innehåll

Teckningsmuseet
Teckningsmuseet i Laholm är Nordens enda museum för teckningskonst. 
Museet invigdes 1992 och verksamheten har drivits av kommunen sedan 
2013. Museet har en egen logotyp. Eftersom museet är kommunal verksamhet 
är utgångspunkten att myndighetslogotypen används tillsammans med 
museets logotyp. Undantag ska vara godkänt av kommunchefen (kontakta 
först kommunikationsenheten).

Typografi
Typsnittet i logotypen är Futura.
För text används Futura och Arial.

ANN MARGRET  
DAHLQUIST– 
LJUNGBERG
9 SEPTEMBER–7 JANUARI

TECKNINGSMUSEET

Affisch	som	visar	museets	logotyp	tillsammans	med	 
myndighetslogotypen.

När mydighetslogotypen understiger minimåttet 15 mm i 
bredd ersätts myndighetslogotypen med texten Laholms 
kommun i Arial Fet, 100% blå.

ANN MARGRET  
DAHLQUIST– 
LJUNGBERG
9 SEPTEMBER–7 JANUARI

TECKNINGSMUSEET Laholms kommun

Dekorfärger 
Rosa
RBG:  R 226 G: 124 B:150
CMYK: C: 7 M: 64 Y: 22 K: 0

Grön
RBG: R: 43 G: 186 B: 119
CMYK: C: 72 M: 0 Y: 68 K: 0

Bildspråk
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