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INLEDNING

En grafisk profil ska klä in och omfamna kommunikation på ett
enhetligt och tydligt sätt och framställer informationen vi sänder ut
som trovärdig och professionell.
Denna grafiska manual innehåller en genomgång av hur vi ska
kommunicera för att skapa en professionell identitet och ska ligga till
grund för produktionen av vårt visuella material. Den berättar hur du
lyckas med arbetet att kommunicera enhetligt och hjälper oss att bli
effektiva i att stärka bilden av Höganäs kommun.
Den grafiska profilen gäller alla kommunens verksamheter,
undantaget kommunens bolag och Kullagymnasiet. Avsteg från den
grafiska profilen får inte göras, kontakta kommunikationsavdelningen
om frågor uppstår.
Manualen kan användas som en handbok i enskilda frågor, men
också som en introduktion för att få en uppfattning om Höganäs
kommuns grafiska profil. Dokumentet är ett levande dokument som
kan komma att förändras över tid.
Herman Crespin,
kommunchef
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Charlotte Vahtera,
kommunikationschef

Den grafiska manualen...
...ska hjälpa till att ge handfasta råd och tips om att kommunicera
enhetligt.

VARFÖR GEMENSAM GRAFISK PROFIL?

Användarnivåer
Det finns två användarnivåer i arbetet med att
framställa kommunikationsmaterial enligt den
grafiska profilen:
• Avancerad produktion för de medarbetare
som arbetar i layoutprogrammet Indesign med
avancerade trycksaker med stor variationsmöjlighet.
• Enkel produktion för de medarbetare som
arbetar med mer standardiserad produktion i
färdiga mallar i Word/Platina med begränsade
möjligheter att variera sig samt beställningar
av exempelvis visitkort och dörrskyltar via
beställningsportalen på kommuens arbetsnät.

Som kommun kommunicerar vi på många olika sätt. En grafisk
manual ska vara till hjälp. Manualen är inte heltäckande, men visar
på de vanligaste förekommande fallen. Framförallt är tydlighet i
användning av logotyp, typsnitt och återkommande grafiska element
viktigt. Det finns bland annat tre skäl till varför det är klokt att klä
vår kommunikation i en samlad grafisk profil:
IDENTIFIKATION
För att alla ska uppfatta att det är Höganäs kommun som står
bakom informationen måste vi synas på ett konsekvent sätt.
Vårt stadsvapen blir en kvalitetsstämpel för vårt varumärke som skapar
kännedom och identifikation hos mottagarna men framför allt,
mottagaren minns att det är Höganäs kommun som är avsändare.
TROVÄRDIGHET
Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och
förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att
alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi
uppfattas som seriösa och trovärdiga.
INNEHÅLL
Både ledare och medarbetare inom Höganäs kommun
kommunicerar både externt och internt. Genom att använda sig av
denna gemensamma grafiska profil behöver var och en inte
fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete
på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar
arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på
ett sådant sätt att det verkligen når fram.
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VISION

Höganäs kommun har stora visioner för framtiden och arbetar
aktivt för att vara en attraktiv boendekommun. Kommunens vision
består av fem visionsbyggstenar tillsammans med devisen
”Höganäs väl värt att investera i” och målet att vi ska vara 27 500
invånare år 2025.
Resan mot 2025 kallar vi ”Från kol till diamant”.
• Fem visionsbyggstenar utgör grunden och berättar var vi vill att
Höganäs ska vara 2025. Läs mer om visionen på
www.hoganas.se/vision
• Devisen: Höganäs väl värt att investera i handlar bland annat om
att du kan investera ”ditt liv”, din bostad, ditt arbete, ditt företag här
i Höganäs. Den har funnits med ett tag och ska även fortsättningsvis
användas i marknadsföringssyften. Devisen ska skapa känslan att det
”lönar sig” att satsa på Höganäs.
• Resan mot visionen: Från kol till diamant. Vi fortsätter att slipa på
vår diamant - vi är bra, men kan bli ännu bättre!

6

DEVISEN
HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

Devisen är en konceptrubrik för Höganäs. Konceptrubriken
Höganäs - väl värt att investera i, har som avsikt att stärka Höganäs
kommuns attraktivitet inom i första hand områdena inflyttning,
skola, företag och handel samt besöks- och turistnäring.
Höganäs - väl värt att investera i ska användas i sammanhang som
är relaterade till marknadsföring av Höganäs och när en specifik
målgrupp ska bearbetas för att ändra ett beteende eller en attityd
kopplat till Höganäs.

Grundregeln är...

...att använda devisen ”Höganäs - väl värt att
investera i” när det handlar om att marknadsföra
Höganäs.

EXEMPEL
Höganäs - väl värt att investera i ska till exempel användas vid:
• Annonsering för större arrangemang, till exempel en utställning.
• Marknadsföring av kommunen som plats, tilll exempel i en
turistbroschyr.
Höganäs - väl värt att investera i ska till exempel inte användas i:
• Kontorstryck, visitkort, interna skrivelser och brev.
• Kungörelser.
• Interna dokument.
• Utskick med information om förändringar inom den kommunala
verksamheten.
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LOGOTYPEN
Logotypen består av stadsvapnet; en vit sköld med rött ankare och
två facklor. Stadsvapnet kombineras med texten Höganäs kommun
som är centrerad under stadsvapnet i typsnittet Frutiger, bold, versal
på två rader. I sin grundform är logotypen komplett med symbol och
text i en sammanhållen bild. Färgerna i logotypen får inte ändras och
dess proportioner får inte tänjas eller förändras. Grundformen här till
höger är den variant som ska användas i de allra flesta fall.
HISTORIEN BAKOM STADSVAPNET
Centralorten Höganäs blev stad 1936 och stadsvapnet fastställdes
året efter. Det gick då helt i silver och rött och beskrevs som: ”I silver
två stolpvis ställda svarta facklor med röd låga, överlagda med ett
rött ankare.” Historiskt sett härstammar stadsvapnet från den tid då
Höganäs fortfarande var ett fiskeläge vid Öresund. Orten markerades
med ett ankare på de gamla kartorna. År 1936 föreslog direktör
P. E. Gummeson ett upprätt ankare över två korslagdafacklor som
stadsvapen för Höganäs. Facklorna skulle symbolisera gruvdriften på
orten.
För att knyta an till Höganäs historia vill vi bevara stadsvapnet i
logotypen i största mån, även om vissa moderniserande förändringar
gjorts sen 1936.
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LOGOTYPENS GRUNDFORM

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se
om du har frågor om logotypen eller något annat
som berör den grafiska profilen.

LOGOTYPENS FÄRGER
PANTONE
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Höganäs kommuns logotyp består av två färger plus vitt. Det är
viktigt att det är just de angivna färgerna som används. Att färgerna är
korrekta är lika viktigt som att symbolen används på rätt sätt och att
typsnittet alltid är detsamma.

B
26

De heraldiska färgerna som föreslås i stadsvapnet är:
Rött: PMS 186 C
Ec: 100% gult, 100% magenta
(Ec. XX00)
Beroende på hur du ska använda logotypen definieras färgerna på
olika sätt:
• Pantoneskalan ska du använda när det är viktigt med en exakt
färgåtergivning, som till exempel tryck på profilprodukter.
• CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är det vanligaste sättet att
definierar färger för trycksaksproduktioner.
• RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används vid webbaserade
produktioner, som till exempel hemsida och sociala medier.

Logotyp i grundformen
negativ text.

Logotyp i grundformen med genomskinlig sköld.
Genomskinlig sköld används för att minska antalet färger i
logotypen vid kostsamma tryck.

Svartvit logotyp
svart text.

Svartvit logotyp
negativ text.

UNDANTAG
I största möjliga mån ska logotypen i färg i dess grundform användas.
Om logotypen placeras på en mörk bakgrund ska varianten av grundformen med vit text användas för att öka läsbarheten. Finns det ingen
möjlighet att använda färglogotypen ska den svartvita logotypen
väljas. Här finns två varianter: en med positiv (svart) text och en med
negativ (vit) text, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund, eller
i de sammanhang som logotypen i dess grundform ”skär sig” mot
övrigt innehåll.

Svartvit logotyp, negativ text, genomskinlig
sköld. Genomskinlig sköld används för
att minska antalet färger i logotypen vid
kostsamma tryck.
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ALTERNATIVA UTFÖRANDEN LOGOTYP
Dessa varianter av logotypen ska användas i minsta möjliga mån.
ENDAST SYMBOL
Om enbart själva symbolen utan text ska användas ska
det se ut så här. Exempel på användningsområden kan
vara gravering på glas eller metall, brodyr eller som stämpel.

SYMBOL MED TEXT PÅ EN RAD
En del långsmala format, som exempelvis skyltar,
tillåter inte att grundformen används. Då kan denna
variant användas

SYMBOL MED TEXT TILL HÖGER
I TVÅ RADER
Till vissa liggande format som inte tillåter att
grundformen används kan denna variant användas.
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STORLEK PÅ LOGOTYP

Minsta storlek för logotypen och dess varianter

BESKRIVNING

MINSTA STORLEK I BREDD

LOGOTYPEN

8 MM

...anpassa logotypen i storlek efter formatet på
trycksaken så att den syns väl men ändå inte tar
överhanden av produktionen. Logotypens grundform
får inte vara mindre än åtta millimeter i bredd vid tryck.
Vårt stadsvapen är en viktig kvalitetsstämpel som vi ska
värna om.

ENDAST SYMBOL

5 MM

Logotypen i olika filformat finns att ladda ner på:

SYMBOL MED TEXT

23 MM

Tänk på att...

WWW.HOGANAS.SE/INVANARE/KOMMUNOCHPOLITIK/

UTSEENDE

PRESS--OCH-INFORMATIONSMATERIAL/LOGOTYPER
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FRIZON LOGOTYP

Utrymmet runt logotypen kallas frizon. Det är viktigt att frizonen
hålls fri från text eller annan grafik för att logotypen ska vara tydlig.
Däremot kan du placera logotypen på en färgtonplatta eller på en
bild om bakgrunden inte är allt för orolig så att den stör logotypen.
Frizonen sträcker sig lika långt från logotypens kant som från kanten
till logotypens mitt.

Tänk på att...
...om logotypen placeras på en färgtonplatta eller på
en bild får bakrundsbilden eller bakgrundsfärgen inte
vara så mörk/ljus eller rörig att logotypen inte kommer
till sin rätt.

Exempel på logotypens placering på trycksak.
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PLACERING OCH STORLEK LOGOTYP
Höganäs kommuns logotyp ska i de allra flesta fall placeras nere i
högra hörnet eller centreras i mitten av nedre delen av trycksaken.
Undantag är webbaserade produktioner och kommunens interna
textmallar där logotypen placeras uppe i vänstra hörnet.

A5
14 MM

Det finns ingen enkel regel för hur stor logotypen ska vara men det
är viktigt att storleken blir proportionerlig för ett enhetligt intryck –
men också för tydlighetens skull.

A4
18 MM

LJUDLOGOTYP

Höganäs kommun har också en ljudlogotyp som är tänkt att
förmedla Höganäs resa från kol till diamant.
Ljudlogotypen används bland annat i slutet av filmer och i de
sammanhang där ljudinspelningar förekommer som exempelvis i
poddar och radioreklam.
Här kan du hitta ljudlogotypen:
www.hoganas.se/Invanare/Kommunochpolitik/
Press--och-informationsmaterial/Logotyper/Ljudlogga

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du
har frågor om Höganäs kommuns logotyp och ljudlogotypen.
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TYPOGRAFI
I vår grafiska profil ingår fem viktiga delar; logotyp, färg, grafiska element, bilder
och typografi. Typografin har som sin viktigaste uppgift att göra texten
så lättillgänglig och läsvänlig som möjligt. Därför är det viktigt att använda
typsnitten med omsorg, liksom dess storlekar och olika kombinationer.
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TYPSNITT

För att alla ska ha möjlighet att använda sig av den grafiska profilen
har vi valt standardypsnitt som finns i alla våra datorer. För trycksaker,
brevmallar, skrivelser, protokoll och övrigt som ska tryckas eller skrivas
ut på papper gäller typsnitten:

CENTURY GOTHIC,

Bold, versal............ RUBRIK

CENTURY GOTHIC, Regular, versal................... UNDERRUBRIK
CENTURY GOTHIC, Bold, versal...........................MELLANRUBRIK i samma grad som brödtexten

Century Gothic Regular................................... Faktarutor/Siffror, aldrig mindre än sex punkter
Garamond, Regular...................................................Brödtext, aldrig mindre än åtta punkter
Garamond, Bold, Italic.............................................Inledande ord i brödtext, samma grad som brödtexten

Garamond, Italic..................................................... Ingress, två punkter större än brödtexten.
Kan också användas som rubrik

Garamond, Italic........................................................... Signatur, byline,
Garamond, Italic........................................................... Bildtext, två

två punkter mindre än brödtexten

punkter mindre än brödtexten

På användningsområden som är webbaserade används
skärmtypsnittet Droid Sans.
Droid Sans......................................................... Webb och arbetsnät
På användningsområden som är webbaserade men som inte kan använda
Droid Sans, används typsnittet Verdana. Exempelvis på bloggar, vissa typer
bloggar, appar, digitala vägskyltar, mejl........ av appar, digitala vägskyltar och i våra mejl.
kompletterande typsnitt ”Ernest and Emily” kan användas för ett
friare och mer kosntnärligt uttryck för att lyfta en känsla i en text, bild
eller för att betona ett budskap i vårt grafiska material Detta typsnitt
finns bara tillgängligt för användare som arbetar i Indesign. Typsnittet
kompletterar de mer traditionella typsnitten Garamond och Century
Gothic och ska användas sparsamt till korta meningar eller enstaka ord.

............................................. Ett
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RUBRIKSÄTTNING

När Century Gothic används i rubriksättning ska varianaten Bold, Versal användas.
När Garamond används i rubriksättning ska varianaten Italic (kursiv), Gemen användas.

HUVUDRUBRIK
Huvudrubriken ska alltid vara störst
och betonas mest.
Century Gothic Bold, Versal.

Garamond, Italic, Gemen.

UNDERRUBRIK
Ibland behöver huvudrubriken
kompletteras med en underrubrik.
En kombination av typsnitten eller
olika varianter av typsnitten rekommenderas så att huvudrubrik och
underrubrik skiljer sig åt. Se olika
kombinationsmöjligheter till höger.
CENTURY GOTHIC BOLD, VERSAL KAN
KOMBINERAS MED UNDERRUBRIK I CENTURY GOTHIC
REGULAR, VERSAL .
CENTURY GOTHIC BOLD, VERSAL KAN KOMBINERAS
MED GARAMOND, ITALIC, GEMEN.

GARAMOND, ITALIC, GEMEN KAN KOMBINERAS
MED CENTURY GOTHIC BOLD, VERSAL.

I SPECIELLA FALL KAN ÄVEN GARAMOND
ITALIC OCH CENTURY GOTHIC I VERSALER
ANVÄNDAS I RUBRIKSAMMANHANG. KONTAKTA
KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN@HOGANAS.SE
OM DU VILL VETA MER OM RUBRIKSÄTTNING.
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HÖGANÄS BLOMSTRAR

Höganäs blomstrar
HÖGANÄS BLOMSTRAR
DET SKA VI FIRA I DAGARNA TRE

HÖGANÄS BLOMSTRAR
Det ska vi fira i dagarna tre

Höganäs blomstrar
DET SKA VI FIRA I DAGARNA TRE

HÖGANÄS BLOMSTRAR

HÖGANÄS BLOMSTRAR

KOMPLETTERANDE RUBRIK, TEXT ELLER ORD
Typsnittet ”Ernest and Emily” har ett friare och
mer kosntnärligt uttryck och kan användas som
ett komplement till de mer traditionella
typsnitten Garamond och Century Gothic till
korta meningar eller enstaka ord.

DET SKA VI FIRA I DAGARNA TRE

NÄRINGSLIV

Kreativa människor startar kreativa företag. I Höganäs startade det
för mer än 200 år sedan då Höganäs Stenkolswerk bildades
NYA FÖRETAG
Sedan dess har många spännande företag sett dagens ljus. Cirka 150
nya företag startar numera varje år och bland årets nya företag märks
både vingårdar och designföretag.

MELLANRUBRIK
Som mellanrubrik används Century Gothic Bold, Versal i samma
storlek som texttypsnittet (brödtexten).

TEXTTYPSNITTET
All löpande text (brödtext) ska sättas i Garamond. Aldrig mindre än
8 punkter.

HÖGANÄS BLOMSTRAR

INGRESS/INLEDNING
Ingressen finns för att inleda en längre text och locka till fortsatt
läsning. Texten ska vara vänsterställd och sättas i Garamond, Italic och
vara två punkter större än själva brödtexten.

Kreativa människor startar kreativa företag. I Höganäs
startade den processen redan för mer än 200 år sedan
då Höganäs Stenkolswerk bildades, företaget har
utvecklats från gruvdrift till ett high-tech företag som
är världsledande inom järnpulver.
Sedan dess har många spännande företag sett
dagens ljus. Cirka 150 nya företag startar numera
varje år och bland årets nya företag märks både
vingårdar och designföretag.

INLEDANDE ORD
För att leda in läsaren i texten ska ett nytt textblock inledas med några
inledningsord i Garamond, Bold, Italic. Brödtexten ska aldrig sättas i
mindre grad än åtta punkter.

Höganäs kommun ligger vackert och har
utvecklats från gruvort till en blomstrande stad.

LÖPANDE TEXT/BRÖDTEXT
För löpande text används Garamond, Regular. Texten ska aldrig sättas
i mindre grad än åtta punkter. Brödtexten ska vara vänsterjusterad för
att undvika onödiga avstavningar.
INDRAG
Indrag vid nytt stycke i löpande text ska vara en kvadrat stort.
Använder du 12 punkters radavstånd ska du använda sex punkters indrag.
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BILDTEXT
Bildtexten i trycksaker ska vara högerställd, sättas i Garamond Italic och vara två punkter mindre än övriga brödtexten. Aldrig i mindre grad än sex punkter. Om fotografens
namn ska vara med ska det vara högerställt och i övrigt samma format som den övriga
bildtexten.

Höganäs kommun ligger vackert och har utvecklats från gruvort till en blomstrande stad.
Foto: Höganäs kommun
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SIFFROR OCH TABELLER
Till text som ska skilja sig från övrig brödtext, som exempelvis siffror och tabeller ska
Century Gothic användas. Aldrig mindre än 6 punkter.

Exempel A4-uppslag med rubriker.

JAG TÄNKTE INTE GÖRA DET
Ida heter jag och ska snart fylla tolv. Jag gillar att vara med mina klasskompisar, rida
och spela fotboll. Även om vi träffas i skolan ses vi mycket på kvällarna i sociala medier.
En del av mina tjejkompisar brukar chatta med folk som de inte känner. För ett tag sen
började jag chatta med en kille som verkade supergullig.
Han skriver hur söt jag är och andra snälla saker. För ett
tag sen bad han om mitt Kik-ID. Jag blir glad av att chatta
med honom. Ibland ber han mig om bilder, och det brukar
han få för det känns så bra när han ger mig komplimanger
och beröm. Några gånger har han bett mig att ta speciella
bilder och det känns helt okej för han är ju juste. Jag hade
inte tänkt göra det men igår skickade jag en nakenbild till
honom…
Idas historia är bara en av alla de berättelser som Johanna
Gunnarson tar upp när hon är ute och föreläser för
elever och föräldrar om barn och ungas digitala liv via
organisationen Lajks. Lajks informerar om allt från grundläggande etik på nätet till vilka sociala nätverk som är inne
idag och vilka risker och möjligheter de erbjuder.
– Tidigare jobbade jag som polis för att reda ut olika fall
av grooming* och sexuella övergrepp som sker på nätet. På
föreläsningarna berättar jag om fall som Idas som jag
arbetat med i tjänsten och om hur barn och vuxna kan undvika att hamna i dessa utsatta situationer, säger Johanna.
FÖRELÄSNINGAR OCH SKOLPROJEKT
Lajks föreläsningar är oerhört uppskattade och de blir
allt mer efterfrågade i takt med att barn och ungdomars

närvaro på sociala medier och internet ökar.
Lajks har startat ett nytt projekt med möjlighet för
kommunens skolor att certifiera sig som ”nättrygg skola”.
PILOTSKOLOR MED TIDIGA INSATSER
Bruksskolan och Jonstorpsskolan är först ut som pilotskolor.
De jobbar nu på att bli certifierade genom regelbundet
arbete med föreläsningar av Lajks men också via en utbildningsportal för elever och pedagoger. Lajks gör mätningar
genom enkäter och fokusgrupper om elevernas beteende på
sociala medier. Eleverna jobbar sedan under några månader
med resultatet av mätningen i portalen och slutligen görs en
uppföljning där skolorna måste uppnå ett visst värde för att
få certifikatet. Dessa skolor är först ut i Sverige med certifieringsarbetet och får bidrag från Internetstiftelsen IIS. Det är
elever i årskurs tre och fem i Jonstorp och i årskurs fyra och
sex på Bruksskolan som deltar i projektet.
– Det är viktigt med tidiga insatser, därför börjar vi arbetet
redan i trean. I fyran, femman och sexan använder eleverna
sociala medier väldigt flitigt och då är det extra viktigt att fortsätta med bra vägledning. Höganäs kommun har gjort en stor
satsning i ämnet utöver det här projektet och vi på Lajks har
de senaste åren hållit många föreläsningar för både barn och
vuxna, avslutar Johanna.

*Grooming innebär att någon tar kontakt med andra personer för att längre fram begå övergrepp. Ida är ett påhittat namn.

FEM TIPS FÖR TRYGGA BARN I DEN DIGITALA VÄRLDEN
1. Ha en bra dialog och intressera
dig för vad ditt barn gör på
Internet. Sätt dig in i de nätverk ditt
barn använder. Läs på och fråga
hur de funkar och vad de snackar
om där. Barnen tycker oftast att
det är kul att berätta.
2. Det är du som vårdnadshavare
som måste ha koll på vad
ditt barn gör på nätet och i
sociala medier. Du ansvarar
för barnets handlingar till dess
att ditt barn fyller 18 år. Det
finns rättsfall där föräldrar har fått
betala stora ersättningssummor till
personer som blivit kränkta på nätet
av deras barn.
3. Googla och se vilka säkerhetsinställningar
som finns för de nätverk ditt barn

använder. Att be om ditt barns lösen till
mobilen för att hålla koll handlar om ett
gemensamt förtroende mellan barnet och
dig. Spioneri rekommenderas inte. Det är
viktigt att vara ärlig så att barnet känner
att det är ok att berätta för dig om något
verkligen skulle hända.
4. Om ditt barn uppför sig illa på nätet eller i
sociala medier är inte förbud och
pekpinnar bästa sättet att sätta stopp. Att
diskutera vad ett bra beteende är och
resonera kring det med ditt barn är det som
funkar bäst.
5. Om ditt barn blir utsatt och kränkt i den
digitala världen är det lika hemskt och
jobbigt som det är i den fysiska världen. Det
påverkar livet utanför. Blir ditt barn utsatt,
ta tag i det som om det hade hänt i den
fysiska världen.

NYANLÄND
NYANLÄND
ELLER

asylsökande?
asylsökande?

N ytt land. Nytt språk. Ny stad. Nya traditioner. Nytt sätt att leva.
Skillnaderna är många. Att lämna allt bakom sig och börja om på nytt
i ett främmande land och att komma till oss i Höganäs är en ny verklighet för många. Därför har vi tagit fram en guide till dig som är nyanländ eller asylsökande.

LÅT RUBRIKEN TALA
Mycket av vårt grafiska uttryck bygger på att skapa uppmärksamhet och att sticka ut genom en stor och talande rubrik. Undvik långa
rubriker med många eller långa ord. Blir rubriken för lång delas den
upp på fler rader. Välj ut och markera de eller det ord som beskriver
innehållet mest och gör det störst.

Innehållet är specifikt för Höganäs och framtaget efter intervjuer med nyanlända
och deras förslag på vad som kan vara bra att känna till. Vi berättar exempelvis
om vad du kan göra på fritiden, vad som är bra att tänka på om du blir sjuk och
vilka bussar som går till och från Höganäs.
Vi har alla behov av information och vi skaffar oss det på ett eller annat sätt.
Rätt information är en förutsättning för att du ska kunna göra rätt val. Syftet
med guiden är att sprida korrekt information till nyanlända och asylsökande
i Höganäs kommun, samt till personer som kommer
i kontakt med dem i sin yrkesroll,
frivilligarbete eller privat. Vår
målsättning är att de nyanlända/
asylsökande ska kunna ta del av
samma aktiviteter som andra kommuninvånare. Vi tror att det ger bra
förutsättningar för integration om
människor har gemensamma
mötesplatser i kommunen. När vi
träffar nyanlända kommuninvånare
ger vi tips om föreningar och andra
mötesplatser utifrån personens
intresse. Det är lika viktigt för barn och
vuxna.
I arbetet med att ta fram guiden har
det varit viktigt för oss att så många som
möjligt har varit delaktiga så att innehållet
inte skrivs utifrån en persons synvinkel.
Guiden ska kännas välkomnade och
underlätta för att alla ska få en så
bra start som möjligt.
HÄR FINNS GUIDEN
Du hittar guiden via kommunens
hemsida WWW.HOGANAS.SE

ordnare,
grationssame Bromée
Susann

nens inte

Kommu

SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN
Guiden är ett projekt i samarbete med länsstyrelsen. Höganäs kommun har
beviljats pengar från Länsstyrelsen för insatser för att stärka och utveckla verksamheten
med flyktingguider och familjekontakter enligt §37a förordning (2010:1122).

LÄS MER om Lajks föreläsningar och organisationen på WWW.LAJKS.SE eller mejla info@lajks.se
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Exempel på rubrik i annons.

NYA ÖPPETTIDER
PÅ PLAN- OCH BYGGLOVSAVDELNINGEN

Från och med 1 februari har
plan- och bygglovsavdelningen
nya telefon- och besökstider.
De nya tiderna som gäller är måndag
till torsdag mellan 08.00 och 16.45 samt
fredag 08.00 till 15.00. Mellan 12.00 och
12.45 är det lunchstängt.
VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Du når oss enklast via telefon 042-33 71 00
eller bygglovsavdelningen@hoganas.se
eller planavdelningen@hoganas.se

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se
om du har frågor angående typografin eller något
annat som berör redigering av text.
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GRAFISKA ELEMENT
OCH FÄRGER
En annan viktig ingrediens i vår grafiska profil är de grafiska element som består av olikfärgade
trianglar som används för att komplettera bilder, färger, logotyp och text och öka igenkänningseffekten
för Höganäs grafiska uttryck och göra det mer unikt. Visionsresan mot 2025 kallas ”Från kol till
diamant” och trianglarna i det grafiska elementet ska symbolisera fasetterna i en diamant.

20

HÖGANÄS
- VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

WWW.HOGANAS.SE

HÖGANÄS

VARIANTER AV MÖNSTRET

Den grafisk diamanten i profilen med sina fasetter är tänkta att
illustrera kommunens olika delar och enheter. Eftersom diamanten är
abstrakt kan personer som inte känner till diamantvisionen göra egna
tolkningar, som exempelvis segel, kakelplattor, flaggor med mera.

- VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

WWW.HOGANAS.SE

DELA UPP
Fasetterna kan också delas upp, dupliceras vridas och spegelvändas
och pusslas ihop så att de bildar ett abstrakt mönster som kan
anpassas efter olika format som ger möjlighet till variation i det
grafiska uttrycket.
DÄMPAD ELLER TONAD FÄRGTON
En genomskinlig färgtonplatta i vitt kan också läggas över vissa delar
av fasetterna för att dämpa färgintensiteten för ett lugnare intryck.
Du kan också lägga en övertoning på fasetterna för att dämpa
färgintrycket. Det är inget tvång att använda de grafiska elementen
men det kan vara ett bra sätt att lätta upp en trycksak om det inte
finns någon passande bild eller som komplement till ett foto.
Dock ska alltid minst en enkel fasett finnas med i alla kommunens
produktioner.
EN ENDA FASETT
I alla typer av dokument ska åtminstone en fasett i rött eller annan
färg inom den grafiska profilens färgskala finnas med. Fasettens syfte är
att fånga ögat och leda in läsaren i textmassan men är också en del av
det grafiska element som skapar igenkänningseffekten i kommunens
budskap. Fasetten placeras ute i kanten i produktionen.

Olika varianter på sätt att arbeta med och kombinera fasetterna. Variationsmöjligheten är stor.
Kontakta gärna kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du vill veta mer.
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EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING AV DE GRAFISKA ELEMENTEN
FRAMSIDA BROSCHYR A5
Kombination av foto och fasetter.
Fasetterna på beige bakrund i kanten av
broschyren för att låta bild och rubrik få
mest utrymme.

ANNONSER
I annonser kan en bild
användas men i brist på bild
används fasetterna.
HÖGANÄS KOMMUN BJUDER IN TILL

GRANSKNING
AV DETALJPLAN FOLKPARKEN & JULIVALLEN

V Ä R T

VAD
TYCKE
R DU?

HÖR AV
DI
MELLA G
3 DECE N
MBER &
9 JANU
ARI

V Ä L

HÖGANÄS

-

Granskningshandlingarna finns tillgängliga i
Stationshuset, Järnvägsgatan 8 och på kommunens
hemsida. Välkommen att boka tid, ställa frågor och
dela med dig av dina synpunkter. Granskningstiden pågår mellan 3 december och 9 januari.

H Ö G A N Ä S

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning och utveckling av Folkparken och
Julivallen. Dels i form av bostadsbebyggelse,
men också service och samlingslokal. Dels
genom utveckling till en stadsdelspark och
skydd för områdets gröna värden.

A T T

Erik Bredmar, planarkitekt, 042-33 71 97 eller
erik.bredmar@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

BRANDSTATIONEN I MÖLLE SKA SÄLJAS OCH BLI

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN SÖKER

ANLÄGGNINGSARBETARE

GATA PARK

”Vi på markbyggnadsavdelningen söker två nya medarbetare med några års arbetslivserfarenhet av liknande
verksamhet. Trädgårdsutbildning är meriterande.
Du behöver ha B-körkort, gärna även C-körkort.”
Karl-Magnus Andersson, markbyggnadschef
MER INFORMATION
Läs mer om tjänsterna och ansök på WWW.HOGANAS.SE/LEDIGAJOBB
HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I
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NY ATTRAKTION
I MÖLLE HAMN

En ny detaljplan för Mölle hamn öppnar
upp för investeringsmöjligheter och
utveckling. Vi söker nu köpare som vill
ge brandstationen en ny användning.
Skicka in din intresseanmälan senast 9 februari till
naringsliv@hoganas.se

MER INFORMATION
Läs mer om brandstationen och om vad vi vill att din
intresseanmälan ska innehålla på
WWW.HOGANAS.SE/BRANDSTATION

I

MER INFORMATION

I N V E S T E R A

Planområdets läge i Höganäs.

SYNPUNKTER
Eventuella synpunkter lämnas in skriftligen
senast den 9 januari till: Höganäs kommun,
planavdelningen, 263 82 Höganäs
eller till planavdelningen@hoganas.se.
Rätten att överklaga kan annars gå förlorad.

GRAFISKT UTTRYCK
Vårt grafiska uttryck skapas av bilder som kompletteras
med typsnitten, profilens färger och grafiska element
tillsammans med logotypen.

PROFILFÄRGER

Vår grafiska profil innehåller fyra färger (+ vitt) som ska illustrera
Höganäs kommun; cyan (blå), svart, röd och beige. De fyra rena
färgerna kan kompletteras med ljusar nyanser av ursprungsfärgerna.

REN CYAN 100%

TONAD CYAN 20%

GRÅSKALA
Gråskala kan användas i dokument som du vet oftast kommer att
skrivas ut på svart/vit skrivare, exempelvis kommunens skrivelser i
Word/Platina eller på trycksaker som blir för kostsamma att ta fram i
flerfärgstryck.

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om
du har frågor om färger och om hur de
grafiska elementen ska användas.
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PROFILENS FÄRGKODER
HIMMEL, HAV OCH NATUR

KOL OCH KONTRAST

VÄRME, GLÄDJE, MÄNSKLIGHET OCH TRADITION
(Samma röda färg som i ankaret från stadsvapnet)

LERAN, KERAMIKEN
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PANTONE
C M
Process CVC 100 0
Cyan C
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PROFILFÄRGER - FÄRGTONINGAR

Profilens fyra färger kan tonas till önskad färgstyrka genom att
minska procentsatsen i färgtonen.
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VÅRA BILDER
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Viktigt att tänka på:
Använd inte bilder utan tillstånd. Om du använder dig
av en bild du själv fotograferat ska eventuella personer
på bilden ha lämnat ett publicitetsmedgivande. publiceringsmedgivandet kan lämns via vår etjänst på
https://minasidor.hoganas.se
Är bilden inköpt av en fotograf ska fotografens namn
finnas med i samband med publiceringen av bilden.
BILDKVALITET: Är bilden tillräckligt bra rent tekniskt för att
användas? Upplösning, skärpa, ljushet/mörkhet och så
vidare.
RÄTTIGHETER: Har jag rätt att använda och publicera
bilden? Vem har tagit bilden?
PUBLICERINGSMEDGIVANDE: Om du tar bilder på en
person ska du be om lov och be att personen skriver på
ett publiceringsmedgivande. Är personen omyndig ska
målsman underteckna medgivandet. Publiceringsmedgivandet finns på arbetsnäetet och som en e-tjänst på
www.hoganas.se.
BILDBANK: Höganäs kommun har en bildbank där du fritt
kan använda bilder i ditt arbete. Bildbanken når du via
https://arbetsnat.hoganas.se/dokumentcenter/
service-stöd/kommunikationstöd/bilder
Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om
du har frågor om bildkvalitet, rättigheter, publiceringsmedgivande eller bildbanken.

GENERELLA RIKTLINJER FÖR BILDER
Bilden är en av de viktigaste delarna i den grafiska profilen. Att
välja rätt bild kan stärka ditt budskap och vice versa. Våra bilder ska
andas Höganäs Kullabygden och ska tas på plats i kommunen. Vi vill
att invånarna ska vara kommunens levande reklampelare och vi vill
att de ska vara stolta över sin kommun. Vi använder oss av våra bilder
för att uppmärksamma invånarna på kommunens omgivningar och
dess fördelaktiga läge och för att skapa igenkänningseffekt och en
känsla av stolthet över att vara höganäsare.
Använd gärna bilder på människor för att skapa kontakt med
läsaren/betraktaren. Försök också att variera bilderna så att de
visar på en bredd i ålder, etnicitet och kön, precis som samhället
ser ut i verkigheten. Vi vill visa på att det finns en mänsklighet i vår
kommun.
Använd gärna bilder på naturen och miljön i kommunen.
Vi strävar efter att betraktaren ska kunna känna igen sig i bilderna
och miljöerna.
Diamantfasetterna får gärna komplettera bilden/bilderna.
Använd helst fotografier från vår bildbank och illustrationer endast i
undantagsfall. Clipartbilder, gratisbilder nedladdade från nätet eller
bilder från externa bildbanker får inte användas.
När du ska ladda upp en bild är det viktigt att bilden behåller sina
dimensioner. Tänk på att du kanske måste beskära bilden. Var noga
med att inte förvränga bildens proportioner.
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HK

VÅREN
2016

Aktuell till
11 juni

magasinet
DIN TIDNING OM

HÖGANÄS KOMMUN & KULLABYGDEN

BILDER I TRYCKSAKER
Förutom de generella riktlinjerna på föregående sida för våra bilder
bör bilder vid trycksaksproduktion ha minst 300 dpi i upplösning för
ett bra tryckresultat.

Samira och Anna

&

ARBETAR FÖR

KULTURMÖTEN

SPRÅKUTVECKLING
KULTURELLA MÖTEN
INTEGRATION
SIDORNA 28-29

H Ö G A N Ä S - V Ä L V Ä1 R T A T T I N V E S T E R A I

BILDER FÖR SKÄRMPUBLICERING
Förutom de generalla riktlinjerna på föregående sida för våra bilder
gäller vid användande av bilder för skärmar att de är anpassade i rätt
mått och rätt upplösning för skärmen för ett bra resultat.

BILDER I SOCIALA MEDIER

För användning av bilder i sociala medier gäller samma riktlinjer
som på föregående sida men det är också viktigt att tänka på att
i olika kanaler fungerar olika typer av bilder på olika sätt. På
exempelvis Facebook kan en bild på en person i fokus fungera bra
medan samma bild inte alls fungerar på exempelvis Instagram.
Våra inlägg i sociala medier lyfts generellt av en bild som
samspelar med en genomtänkt bildtext/inläggstext. Både bild och text
bör anpassas efter kanalens målgrupp och följare. Här gäller det att ha
fingertoppskänsla både när det gäller bildval och textutformning för
att tilltala målgrupp och följare.
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BILDSPRÅK OCH GRAFIK I FILM

Bildspråket i våra filmer ska följa samma riktlinjer som för bilder på
sida 27. För grafik i filmer används de typsnitt, färger och grafiska element
samt ljudlogotyp som ingår i den grafiska profilen, se exempel ovan.
I de fall filmen ska vara animerad används ett speciellt animeringsverktyg,
se exempel till vänster. Där används de figurer som programmet erbjuder
men för att skapa en höganäskänsla kan vi använda oss av bakgrundsfoton
som följer våra bildriktlinjer. Även i animerade filmer används alltid de
typsnitt och färger som ingår i den grafiska profilen samt ljudlogotyp.

Exempel från animerad film som innehåller typsnitt och färger som ingår i den grafiska profilen.

Exempel från film som anväder vårt bildspråk.

Exempel från film som innehåller typsnitt och färger som ingår i den grafiska profilen.

29

ILLUSTRATIONER OCH IKONER
Vi använder oss till största delen av fotografier men ibland kan en
illustration eller ikon krävas för att beskriva eller förtydliga innehållet
i budskapet.
Det är viktigt att illustrationerna är tydliga och fyller sin
informationsfunktion väl. Rådgör med kommunikationsavdelningen
om du vill ta fram ikoner eller illustrationer som ska publiceras
externt i tryck eller på webben.
Clipartbilder, gratisbilder nedladdade från nätet eller
bilder från externa bildbanker får inte användas.

Exempel på tillgänglighetsikoner på www.hoganas.se

Exempel på ikoner på höganäs kommuns sida för e-tjänster
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Exempel på illustrationer som förtydligar olika typer av bygglov på www.hoganas.se

Exempel på illustration som innefattar flera grafiska element som ingår i vår grafiska profil.

En illustration får gärna kompletteras med fotografi, grafiska
element och text som följer vår grafiska profil.

D
Devis - från kol till diamant
& övergripande mål

kommungemensamma mål

PoliTisk Nivå

TjäNsTemaNNaNivå

N

N

H

H

H

Nämndsmål

H

Handlingsplan
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DIAGRAM

Reglerna för typografi och färger när det gäller diagram följer
den grafiska profilen. Diagrammen bör hållas i en återhållsam
färgskala för att ge ett vilsamt intryck.

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om
du har frågor om hur siffror, tabeller och diagram ska
framställas grafiskt.

Exempel från programmet Qlikview som tillämpar Höganäs kommuns
grafiska profil i diagram och tabeller. (Undantag är färgen grönt som inte ingår i profilen)

Century Gothic till siffror och tabellfakta.
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DOKUMENT
OCH MALLAR
Här följer exempel på hur de mallar och hjälpmedel vi använder i det
dagliga arbetet ser ut. Mallar för dessa produkter återfinns bland mallar i
Officeprogrammen, Platina och i beställningsportalen på arbetsnätet.
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POWERPOINT OCH
DIGITALA PRESENTATIONER
För digitala presentationer gäller samma riktlinjer som för tryckta
medier vad gäller färger, logotyp, bild, grafiska element och typsnitt.
Kommunens mallar för Powerpoint finns förinstallerade i
Officepaketet på kommunens datorer och finns med en liggande bård
och en stående bård.

Exempel Powerpointbakgrund med stående bård.

PReseNTaTioN

nöjda invånare

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se
om du har frågor om digitala presentationer och
powerpoints.

HÖGaNäs - väl väRT aTT iNvesTeRa i

Exempel Powerpointbakgrund med liggande bård.
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LOGOTYPEN I SVART/VITT ANPASSAD
TILL SVART/VIT UTSKRIFT

MALL I WORD/PLATINA
2011-09-13

AVSÄNDARENS
NAMN OCH UPPGIFTER

föRvaltnInIng

JoHannes aBRaHamsson-slättvIk

tItel
enHet
DIRekt: 042-33 71 00
johannes.abrahamsson.slattvik@hoganas.se

namn, c/o Coadress
adress
Postnummer, ort

RuBRIk
TEXT I GARAMOND REGULAR

Haruptatque od eos eicil ma venis mint.Ebit faceatemquam eatur, que
dolume niaepelici officab iusant qui officia menist, aligent ibusam ad
enienit emporep rehenti opta vero eum explibusam dis eribus, vit, cor
sit escil ius es nonet as molupta tiasint laccat quistru ntenimu saperit
alit que nitaquae vollabore verum fugiaspid ute ea quibus, sunt ernatur?
Tem etur aut autem voluptassum, od ex et facerita volore conseque omnime et vent des si omnimus alicid molorro et laboribus dolupit aruntemos ut as et accabo. Mus dolorerent eum id quo officiis molorrum que
pra vid et ape nessit, sim fuga. Officiendae. Nam et ditatatusam, autet
voluptur sedit quam volorrum inctati apiendande alitaquis et aspient
ibeatia eveles sit mil eariate iur molenda pariossequam endignimod ut
mi, sinusapicia id quias estis eat odita doluptas eum delliae voluptat que
volentibus, voluptam quatiam, te dunti aut fugia volorpo rrovidus moloratibus inustis ea nosse non planti omnihilist ea sint aut ipsae pliqui
sus, occae et omnis aut la velis untibus num, offictes simperi ostius, cus
et ut magnia dempor molut quam eium solo vel in rese qui untur sequi
comnien ihicide rferume nient, simusanda none nus.
Ducit, sequaspedis explabore ped mo cus, serspe quam et volorum
quam quiatem fugia sum voluptati omniam est, acipisi ulliquam faccuptae natur adis cum aut ut duciistiatet voloriamusa cori ne

SIGNATUR GARAMOND ITALIC

KOMMUNENS ALLMÄNGILTIGA
ADRESSUPPGIFTER

DATUM
NAMN OCH ADRESS
TILL ADRESSATEN
PLACERADE FÖR ATT
PASSA I ETT FÖNSTERKUVERT

Mallarna som finns installerade i officeprogrammen
ska användas för skrivelser skickade från kommunen.
Mallarna finns också tillgängliga för alla i
ärendehanteringssytemet Platina.
I PLATINA FINNS MALLAR FÖR FRAMSIDOR TILL STRATEGIER,
PROGRAM, PLANER, POLICYS, RIKTLINJER OCH REGLER.

stRategI
PROGRAM
PLAN
POLICY
RIKTLINJER
REGLER

Johannes Abrahamsson-Slättvik

RuBRIk
RuBRIk

Höganäs kommun
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
w w w . Ho g a n a s . s e

PRISMOR I SVART/VITT ANPASSADE
TILL SVART/VIT UTSKRIFTT
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LOGOTYPEN I SVART/VITT ANPASSAD
TILL SVART/VIT UTSKRIFT

TJÄNSTESKRIVELSE

TJÄNSTESKRIVELSE

Tjänsteskrivelser skrivs i ärendehanteringssytemet Platina enligt
mallen till höger.
FÖRVALTNING
RUBRIK CEBTURY GOTHIC

2011-09-13
KKA/2011/535

NamNET på ÄRENdETS SLuTLIga INSTaNS

föRVaLTNININg

DATUM &
DIARIENUMMER
CENTURY GOTHIC

RuBRIK

Sammanfattning av ärendet
Ansökan/Förfrågan har inkommit från XX den XX månad år ................................................................

TEXT GARAMOND

Kommunstyrelsen beslutade den XX månad år, § XX, att uppdra åt avdelningen/titel att............................
Beslutsunderlag
Utredning den 24 september 2011
Ytterligare underlag i ärendet
xxxx
Förvaltningens namn/avdelningens namn förslag till beslut
Nämndens namn/utskottets namn beslutar/
Nämndens namn/utskottets namn föreslår nämnden besluta/
Nämndens namn/utskottets namn föreslår nämndens namn föreslå kommunfullmäktige besluta
att

godkänna...

att

anta...

Chef Namn Efternamn
Titel
Runhagen Karin
Titel

KOMMUNENS ALLMÄNGILTIGA
ADRESSUPPGIFTER

HögaNÄS KommuN
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www. Ho ganas. se

PRISMOR I SVART/VITT ANPASSADE
TILL SVART/VIT UTSKRIFTT
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SIGNATURER I GARAMOND
ITALIC

KUVERT

Kuvert finns i storlekarna C4 och C5 och är förtryckta på tryckeri.
Det finns en svart/vit variant och en i färg. Vissa av kuverten finns
också med fönster.

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se
om du har frågor om kuvert eller behöver beställa
kuvert för tryck.
Höganäs kommun
Stadshuset • 263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.H og anaS . Se

Höganäs kommun

Höganäs kommun

Stadshuset • 263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
w w w .H o ga n a S.S e

Stadshuset • 263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.H og anaS . Se
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E-POSTSIGNATUR

Kommunens anställda ska ha e-postsignaturer som ser likadana ut
och innehåller samma typ av information. Signaturerna ska vara
enhetliga för alla anställda inom kommunen.

MEDDELANDE: VERDANA

NAMN: CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL 10 P
TITEL & KOUMMUN: CENTURY GOTHIC
BOLD VERSAL 8 P
FÖRVALTNING: CENTURY GOTHIC BOLD
VERSAL 8 P
ADRESS: CENTURY GOTHIC REGULAR 8 P
ÖVRIGT: CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL 8 P

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du
har frågor om e-postsignaturer.

38

NAMN: CENTURY GOTHIC BOLD
VERSAL 10 P

Frågor...

VISITKORT

Visitkort beställer du via beställningsportalen på
kommunens arbetsnät.
Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om
du har frågor om visitkorten.

Visitkorten ska ha måtten 90 x 55 mm. Information om hur visitkort beställs finns på kommunens arbetsnät. Det finns möjlighet att
välja mellan tre olika framsidor.

9 P CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL

Johan abrahamsson-slättvik

7 P CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL

it-tekniker

7 P CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL
7 P CENTURY GOTHIC REGULAR
7 P CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL
5 mm

Förvaltningsnamn
Stadshuset
Centralgatan 20
263 82 Höganäs
tel: 042-33
7133
0071 00
TELEFON
042johan.abrahamsson.slattvik@hoganas.se
www.hoganas.se

55 mm

LOGOTYPENS BREDD 9 MM

90 mm
Visitkorten finns i tre olika varianter.

Johan abrahamsson-slättvik

ANN-CHRISTIN
LILJA MARTINSSON
Johan abrahamsson-slättvik
abrahamsson-slättvik
Johan

ANN-CHRISTIN
LILJA MARTINSSON
Johan abrahamsson-slättvik

it-tekniker

IT-TekNIkeR
it-tekniker
it-tekniker

IT-TekNIkeR
it-tekniker

Förvaltningsnamn
Stadshuset
Centralgatan 20
263 82 Höganäs
tel: 042-33
71 00
TELEFON
04233 71 00
johan.abrahamsson.slattvik@hoganas.se
www.hoganas.se

FöRvALTNINgSNAMN
Förvaltningsnamn
Förvaltningsnamn
Stadshuset
Stadshuset
Centralgatan 20
20
Centralgatan
263 82
82 Höganäs
Höganäs
263
TeL:
tel: 042-33
042-33
71 00
00
TELEFON
04233 71 00
tel:
71
ann-christin.lilja.martinsson
@hoganas.se
johan.abrahamsson.slattvik@hoganas.se
johan.abrahamsson.slattvik@hoganas.se
www.HOgANAS.Se
www.hoganas.se
www.hoganas.se

FöRvALTNINgSNAMN
Förvaltningsnamn
Stadshuset
Stadshuset
Centralgatan
Centralgatan 20
20
263
263 82
82 Höganäs
Höganäs
TeL:
71
tel: 042-33
042-33
71 00
00
TELEFON
04233 71 00
ann-christin.lilja.martinsson
@hoganas.se
johan.abrahamsson.slattvik@hoganas.se
www.HOgANAS.Se
www.hoganas.se
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DÖRRSKYLTAR

Kommunens dörrskyltar ska följa den grafiska profilen med
typsnitt, logotyp och grafiskt element. Skylten ska vara utformad
som exemplet till vänster. Namn, titel och enhet skrivs in i
skyltmallen och skrivs sedan ut och monteras mellan de två
plexiglasskivorna skylten består av. Information om hur
dörrskyltar beställs finns på vårt arbetsnät.

hamsson n
Johannes anbresaabrahamsso
n

IT-TeknIkJerohkanIker
IT-Te
enheT enheT

KommunledningsKontoret

PiA einArsdotter
friskvårdssamordnare
sKåne nordVÄst

Frågor...

KArin runHAgen
koordinator
för traineeprogrammet

Dörrskyltar beställer du via beställningsportalen på
kommunens arbetsnät.
Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du
har frågor om dörrskyltar.

Dörrskylt.
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GRAFISK
PRODUKTION
Kontakta gärna kommunikationsavdelningen om du har frågor om grafisk produktion och gärna innan
du skickar till tryck för att säkerställa att den grafiska profilen genomsyrar din produktion. Tänk igenom
hur många exemplar som behövs samt hur stort omfång produkten ska ha. Tänk också efter vilket som är
det bästa sättet att förmedla din information. Hur når du din målgrupp på bästa sätt?

41

TRYCKSAKSPRODUKTION

För mer avancerad produktion av trycksaker där användaren arbetar
i programmet Indesign kan du arbeta med att placera ut text, bild och
grafik över ytan. Typsnitt, grafiska element och bilder kan kombineras
på många olika sätt. Höganäs kommuns logotyp ska alltid (med vissa
undantag som exempelvis webbaserade produktioner) ligga på
trycksakens framsida, placerad i mitten eller längst ner till höger.

EXEMPEL BROSCHYR
KOMBINATION AV TEXT, FOTO, GRAFISKT ELEMENT OCH LOGOTYP
Exempel på trycksaks framsida med de grafiska elementen.

42

AVSÄNDARE
PÅ BAKSIDAN AV EN TRYCKSAK

Logotypen ska placeras längst ner till höger eller i mitten på
baksidan av en trycksak, exempelvis en broschyr. Beroende på
mottagaren och utrymme ska avsändarens kontaktinformation
tillsammnas med www-adress finnas med. Är det ont om plats kan
det räcka med www-adressen.

ADRESSUPPGIFTER MED FÖRVALTNINGSNAMN

ADRESSUPPGIFTER

Höganäs kommun
FöRVaLTnIngsnamn

Höganäs kommun
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
w w w . Hog a n a s . s e

263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
w w w . Ho g a n a s . s e

LOGOTYP NERE TILL HÖGER
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TRYCKSAK FLERA AVSÄNDARE

Höganäs - VäL VäRT aTT InVEsTERa I

FLERA AVSÄNDARE
H ö g a n ä s

sÅ anVänDER Du FäRg som InnEHÅLLER

kaDmIum

VaR
om RäDD
mIL
Höganäs reningsverk är REVAQ-certifierat vilket innebär att vi jobbar för ett oCH DIg Jön
sJäL
minskat flöde av farliga ämnen till reningsverket. Detta brev skickas ut till dig
V
som är konstnär i Höganäs kommun. Vi vill berätta om vårt arbete med
REVAQ och vad vi hoppas du kan hjälpa till med.
Vi jobbar hårt med med att få bort tungmetallen kadmium från vårt slam. Det är en
tungmetall som gör stor skada ute i naturen.
Kadmium tas upp av djur och växter som
sedan hamnar på vårt matbord.
Kadmium är kopplat till flera hälsosjukdomar som till exempel benskörhet och
njurbesvär.
DIn HanDLIng göR sToR skILLnaD
”Kadmium är idag förbjudet inom många
områden. Dock ännu inte i konstnärsfärger.
Tungmetaller kan inte renas ur avloppsvattnet.
Eftersom vi alla påverkar vattnet krävs det
gemensamma ansträngningar. Om vi alla
hjälps åt blir det till stor nytta för miljön. Din
handling kommer alltid att göra stor skillnad.

kaDmIumFRI FäRg
Både olje-, akryl- och akvarellfärger kan
innehålla kadmium. Det finns konstnärsfärger
som heter kadmiumgult och kadmiumröd
även om de inte innehåller tungmetallen kadmium. Välj de förpackningar med röda och
gula färger som har imit, sub eller hue efter
namnet. Då kan du vara säker på att färgen är
kadmiumfri.
Lämna In DIna kaDmIumFäRgER
Har du färger som innehåller kadmium
hemma kan du lämna in dem till kommunens
kundservice i Stationshuset i Höganäs. Lägg
färgerna i en plastpåse och förslut den. Detta
gäller endast konstnärsfärger, inte lösningsmedel eller annat konstnärsmarterial.

sÅ anVänDER Du FäRgER som InnEHÅLLER kaDmIum
1. Torka av färg om kommit på händerna med en trasa innan du tvättar händerna
2. Torka ur penslar med trasa så mycket som möjligt.
3. Skölj penslarna i en burk med lösningsmedel om du använt oljefärg i annat fall
används vatten.
4. Torka penslarna på en trasa igen.
Trasor, vatten och lösningsmedel ska sedan lämnas till en miljöstation. Märk avfallet med
”kadmiumhaltigt avfall”.

-

V ä L

V ä R T

a T T

I n V E s T E R a

I

Höganäs kommuns logotyp ska finnas med på både framsidan och
baksidan av trycksaker, även då det finns
flera avsändare.
Se exempel
äRna
DE sTaDsk
En LEVan
för placering. Här måste hänsyn
tas till övriga avsändares logotyper så
att alla avsändare framträder så tydlig som möjligt. Kontakta
V ä L kom
omm
E nhar
T I L Lfrågor
DIaLog
o mrör detta.
kommunikationsavdelningen
du
som

Storgatans
framtida
utformning

BAKSIDA TRYCKSAK MED FLERA AVSÄNDARE
På baksidan av trycksaker ska avsändaren/avsändarna lätt kunna
identifieras och vanligen söker man efter denna information längst
ner på sidan.

Storgatan i Höganäs ska byggas om och göras mer tillgänglig,
trafiksäker och bidra till en levande stadskärna. Detta är ett politiskt
beslut. Arbetet med omdaningen startar i höst med en utredning som
ska ge förslag på utformning, arbetsgång och tidsplanering.
Du som har verksamhet längs Storgatan, från Triangelplatsen ner till
Kvickbadet, kommer att leva med Storgatan i dess nya skepnad. Vi vill
bjuda in dig för att du ska kunna dela med dig av dina tankar och förslag
om hur du vill att gatan kan förbättras. Du är därför välkomna till ett
öppet möte.
TID: Onsdagen den 20 september klockan 08.30 - max 09.30
PLaTs: Lokal Krusrummet i Höganäs Stadshus, ingång via receptionen på
Centralgatan 20
InnEHÅLL: På detta första möte är fokus handel och övriga publika verksamheter. Den 3 oktober 08.30 kommer nästa möte till vilket fastighetsägarna särskilt
bjuds in.

Välkommen, arbetsgruppen i Höganäs kommun för Storgatans förnyelse

mER InFoRmaTIon
Vill du veta mer eller har frågor om gifter i färg, hör av dig till
marianne.gleisner@hoganas.se
WWW.Hoganas.sE

Exempel på en trycksak när Höganäs kommun inte är ensam avsändare.
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anmäLan
Det behövs ingen särskild anmälan till något av mötena.
WWW.Hoganas.sE

Exempel på en trycksaks baksida när det förekommer fler avsänadre än Höganäs kommun.

JUNI

HÖGANÄS KU LTU R - OCH FR I TI D S FÖR V ALTNI NG B JU D E R I N TI LL

Du är välkommen till

kommunFuLLmäkTIgE

TORSDAG 20 APRIL 2017 KLOCKAN 18.30
SESSIONSSALEN I STADSHUSET, HÖGANÄS

Sommaren är här!

TORSDAG 1 JUNI, 16.00–19.00

uPPFöLJnIng aV FoLkHäLsoPRogRammET
Kommunstyrelsen har följt upp kommunens
folkhälsoprogram. Syftet med folkhälsoprogrammet
är bland annat att synliggöra och driva på
kommunens arbete för en bättre folkhälsa.

Torsdagen den 1 juni inviger vi den nya lekplatsen i
Folkparken, vattenfontänen vid Kvickbadet - och som
det inte är nog, så kommer en buss lastad med en symfoniorkester och spelar…
Van Beethoven på Bibliotekstorget klockan 18.00.
Hela programmet hittar du på Höganäs Bibliotek eller
på WWW.HOGANAS.SE

sVaR PÅ moTIon om
näRIngsLIVsamBassaDöRER

Sveriges nationaldag

Gustaf Wingårdh, kommunfullmäktiges ordförande

TISDAG 6 JUNI, 14.00–16.30

FuLLsTänDIg DagoRDnIng
Fullständig dagordning ﬁnns i Stadshuset och på
kommunens hemsida. Handlingarna kan hämtas
i Stadshusets reception från fredag 08.00-17.00.
Sammanträdet sänds på i närradio på frekvens 104,9 MHz
och på kommunens hemsida
WWW.Hoganas.sE

Kullagillet, kommunalråd Peter Schölander håller
årets nationaldagstal, svenska flaggan hissas, Höganäs
Manskör, Johan Sandberg, Höganäs Musikkår, Lions
pris för årets höganäsare delas ut, elever från Eric Ruuth
Kulturhus och sist men inte minst Höganäs egen trollkarl Jozima underhåller från scenen.
Hela programmet hittar du på Höganäs Bibliotek
eller på WWW.HOGANAS.SE

Låna och läs 5 böcker i sommar

Läs 5 böcker och få ett pris! Sommarboken pågår under
juni, juli och augusti. Hämta ett häfte på närmaste
bibliotek. Till och med 20 år.
För mer information gå in på BIBLIOTEKFH.SE

Bokbuss på sommarturné

BRANDSTATIONEN I MÖLLE SKA SÄLJAS OCH BLI

NY ATTRAKTION
I MÖLLE HAMN

ONSDAGAR 14 JUNI - 16 AUGUSTI
Nu åker bokbussen åter igen ut på turné.
Fylld med nya boktitlar och turistinformation

LERHAMN

ARILD

MÖLLE

13.00 - 13.45

15.00 - 15.45

14.00 - 14.45

BÅTUPPLÄGNINGSPLATSEN

En ny detaljplan för Mölle hamn öppnar
upp för investeringsmöjligheter och
utveckling. Vi söker nu köpare som vill
ge brandstationen en ny användning.

HAMNEN

HAMNEN

Sommarlovsaktiviteter

ANNONSER
Vi delar upp våra annonser i tre olika kategorier:
informationsannonser, platsannonser, och marknadsföringsannonser.
Du kan annonsera med tryckta annonser i tidningar eller med digitala
annonser i sociala medier och på nättidningar och webbplatser. Alla våra
annonser ska följa vår grafiska profil. Om flera av kommunens tryckta
annonser ska publiceras samtidigt i samma tidning samlar vi annonserna
i en samannons för att visa på en gemensam avsändare och en samlad
bild av våra budskap.
Hör av dig till kommunikationsavdelningen@hoganas.se för att
beställa en annons.
Annonsernas syfte och utforming kan skilja sig åt när det gäller
budskap, målgrupp och format. I annonser kan det ibland var ont om
utrymme. Viktigast är att budskapet kommer fram och att logotypen är
med. Bilder som speglar kommunen och dess invånare eller det grafiska
elementet används i mån av utrymme.

INFORMATIONSANNONSER
För alla typer av annonser är det viktigast att huvudbudskapet
betonas och att logotypen är väl synlig och rätt placerad. Bilder och
grafiska elementet används i mån av plats men bör finnas med för att
öka igenkänningseffekten och signalera ”Höganäs kommun”. Alla
tryckta annonser ska omgärdas av en 0,5 punkter tunn svart ram.

Skicka in din intresseanmälan senast 9 februari till
naringsliv@hoganas.se
MER INFORMATION
Läs mer om brandstationen och om vad vi vill att din
intresseanmälan ska innehålla på
WWW.HOGANAS.SE/BRANDSTATION

Hela programmet hittar du på Höganäs Bibliotek eller på WWW.HOGANAS.SE

Cirkusskola - Tivolihuset
DUO DANZEROS
27 JUNI - 1 JULI

Exempel på informationsannonser i tidning.

&

Lär dig grunderna i akrobatik, clowneri,
enhjulingscykling, jonglering och lindans.
Tivolihuset • Endast boende i kommunen • För barn från 8 år
475 kr • Föranmälan från 3 april på Höganäs Bibliotek • 042-33 73 69
WWW.HOGANAS.SE
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HÖGANÄS KOMMUN SÖKER

PLATSANNONSER

Platsannonserna följer samma regler som annonser i övrigt med
betoning på huvudbudskapet och avsändaren i form av logotypen.
Bilder och grafiska elementet används i mån av plats men bör finnas
med för att öka igenkänningseffekten och signalera ”Höganäs
kommun”. Anpassa annonsens innehåll och utseende i största möjliga
mån efter den profil som söks för att tilltala rätt målgrupp.
Annonsen ska dock alltid vara tydlig, stilren, professionell och
tilltalande, men ska också sticka ut ur mängden. Ett personligt tilltal
är viktigt i annonserna.
Alla platsannonser ska hänvisa till www.hoganas.se/ledigajobb
PLATSANNONS I TRYCKT TIDNING
Kontakta HR-avdelningen för att beställa en platsannons. De ser till
att textinnehållet är relevant och konsekvent och att annonsen sedan
hamnar på de rekryteringskanaler som vi använder oss av. Inom kommunen ska koncerntänkandet gälla och därför samannonserar vi lediga
tjänster och övriga tidningasannonser.
Detsamma gäller för:
- platsannons i nättidning
- platsannons/inlägg på Facebook
- platsannons/inlägg på LinkedIn.
Rutin för hur du gör för att beställa platsannonser finns på vårt
arbetsnät.

PLAN- OCH
BYGGLOVSCHEF
Vi söker dig som är en inspirerande och lösningsorienterad
ledare, med relevant utbildning och erfarenhet för att kunna
vidareutveckla verksamheten genom både operativt och
strategiskt arbete, och samtidigt skapa förutsättningar för att
förverkliga vår vision av kommunens tillväxt och utveckling.
Låter detta som du? Då ser vi fram emot att välkomna dig till
oss på Höganäs kommun!
MER INFORMATON
Läs mer om tjänsten och ansök på
WWW.BADENOCHANDCLARK.SE

I denna rekrytering samarbetar
vi med Badenoch & Clark.

HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

Platsannons i nättidning.
Platsannons fasetter i tryckt tidning.
hÖGANäS kOmmuN SÖkER

ARbETSTERAPEuT/
SJukGymNAST
med ansvar för hjäLpmedeLsverksamhet

PLATSANNONS KVARTSIDA

fIXAR-mALTE/
VAkTmäSTARE

EXPLOATERINGS-

INGENJÖR

Vi söker dig med högskoleutbildning, gärna
inom samhällsbyggnad/lantmäteri med
inriktning mot fastighetsjuridik, ekonomi,
samhällsbyggnad och projektledning.
mER INfORmATION
Läs mer om tjänsterna och ansök på
www.hOGANAS.SE/LEdIGAJObb

Platsannonser samannonsering i tryckt tidning.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SÖKER

BYGGLOVSCHEF

Platsannons/inlägg på Facebook.

”Vi söker dig som har goda kunskaper om
plan- och bygglagen. Du blir en del av
förvaltningens chefsgrupp och leder
bygglovsavdelningen framåt, med fokus på
rättssäkerhet, utveckling och gestaltning.”
Torsten Rosin, samhällsbyggnadschef

MER INFORMATION
Läs mer om tjänsten och ansök på WWW.HOGANAS.SE/LEDIGAJOBB
HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

Platsannons bild och personligt tilltal i tryckt tidning.

Platsannons/inlägg på LinkedIn.
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HÖGANÄS KOMMUN GER DIG KULLABYGDENS HETASTE PODDKÄNDISAR

LLA
KUTR
A
EXDSPECIAL

0:-

KULLAPODDEN
älskar bygdens stjärnor
- LITE PERSONLIGARE,
LITE NÄRMARE, LITE MER
HÖGANÄS KULLABYGDEN.

POD

ARILDS VINGÅRDS

ANETTE

OCH DE HAR ALLA EN SAK
GEMENSAMT - DE BOR,
VERKAR OCH
LEVER HÄR.

HOLY

IVARSSON

SMOKES

Min mamma var helt
förstörd när vi köpte
gården, hon grät
och undrade var
detta skulle
sluta.

BLY
SOFIE
Från
modedesigner i
Florens till eget
varumärke i
Kullabygden

EGNA JOHAN FRITZELL

Han skulle
ALDRIG MER
sätta sin fot i
Tröganäs (Höganäs).
Nu driver han en
barbeque-restaurang i en
container på landet.

RÖKER KÖTT
MEST
FÖR AT T
DE T ÄR
KULLALAMM
GÖTT
REN
DESSERTMÄSTA EN
OS-MEDALJÖR
OCH

N
SARA NILSSO
De trodde jag
hade fel på
hjärnan – men
jag var utbränd

ANTIKRUNDANS

JOAKIM
BENGTSSON

KULLAHALVÖN

V Ä L K O M M E N

T I L L

V Å R T

Marknadsföringsannonserna följer samma regler som annonser i
övrigt men i denna typ av annonser kan mer utrymme lämnas för
kreativitet och användning av bilder och grafiska element. Här är det
extra viktigt att välja bilder med stor omsorg som tydligt signalerar
”Höganäs kommun”. Annonsen ska sticka ut ur mängden och
anpassas efter målgrupp och kanal.
Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du vill
beställa en marknadsföringsannons.

TACK TILL

DET ÄR EN SÅDAN JÄKLA
LIVSKVALITÉ PÅ

MARKNADSFÖRINGSANNONSER

ALLA DE SOM

I,

TVIVLADE PÅ

P A R A D I S

OSS

want to

WWW.HOGANAS.SE/KULLAPODDEN

Höganäs Kullabygden
BUCKET LIST

13 SAKER DU BARA MÅSTE UPPLEVA
A Upplev en tumlarsafari i Öresund
A Vågsurfa på den världsberömda Möllevågen
A Himmel, hav och helvete - springa terrängloppet
Kullamannen Ultra
A Njut av närodlad mat från Sveriges kanske
mysigaste saluhall
A Dreja ett Höganäskrus
A Gå en kurs och bli BBQ-proffs
A Hoppa från 14-metersklippan i Ablahamn
A Frossa i äggakaka i ofantliga mängder
A Gå utanför komfortzonen och klippklättra
A Vandra längs tre hav - på Kullaleden
A Ta en selfie med klockgrodorna
A Trampa eget Kullavin
A Köp ett hus och stanna för evigt

Nyfiken på att få veta mer om upplevelserna i vår bucket list?
WWW.HOGANAS.SE/BUCKETLIST

Exempel på digital marknadsföringsannons.

Exempel på marknadsföringsannonser för tryck:
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VAL AV PAPPER VID TRYCK

Det finns en del att tänka på innan du väljer papper till dina
trycksaker.
Tänk på miljön. Höganäs kommun trycker alltid på miljövänligt
papper med Svanenmärkning.
Papprets tjocklek ger helt olika intryck och känlsa av trycksaken. Ska
du vika pappret bör det inte vara för tjockt.
Kostnad. Vid stora upplagor kan papperskostnaden bli betydande.
Tunnare papper är billigare än tjocka. Ska trycksaken skickas med
post bör den inte väga för mycket. Ju mer den väger desto dyrare blir
distributionen.
Bestruket eller obestruket papper, beror dels på vilken effekt du vill
uppnå, dels vad du ska trycka. Text kommer fram bäst på ett
mattbestruket eller obestruket papper. I våra broschyrer och större
trycksaker brukar vi använda ett obestruket papper.
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Tänk på att...
...välja papper utifrån trycksakens behov
och användningsområden. Be gärna
kommunikationsavdelningen eller
tryckeriet om hjälp om du är osäker.

FILM
Filmer som Höganäs kommun skapar ska ha tydlig avsändare i slutet av
filmen med vår logotyp, våra typsnitt, våra färger och vår ljudlogotyp.
Slutbilden kan varieras i utseende så att den passar filmen i övrigt men den
grafiska profilen ska självklart följas. Om produktionen är ett samarbete
mellan flera aktörer ska detta också framgå i slutet.
Alla filmer lagras på Höganäs kommuns officiella YouTubekanal av
kommunikationsavdelninegn. De som ska vara nåbara externt listas som
”publika” och de som ska ligga på vårt intranät kan endast ses av de som har
länken till filmen.
Exempel på slutbild av film och beskrivande text.

Filmer kan antingen bäddas in på en webbsida eller länkas direkt till
YouTube.
I anslutning till filmlänken ska det finnas en sammanfattningav filmens
innehåll.
Bildspråket i våra filmer ska följa samma riktlinjer som för bilder på
sida 27. För grafik i filmer används de typsnitt, färger och grafiska element
som ingår i den grafiska profilen. Läs mer om bildspråk för film på sidan 29.

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se
om du behöver hjälp med film eller har andra filmfrågor.

Exempel på slutbild av film och beskrivande text.
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WEBBASERAD
FORM
Mycket av kommunens informations- och marknadsföringsmaterial publiceras för webbaserade kanaler.
Här gäller samma regler för formgivningen som i tryckta produktioner med vissa anpassning efter de
olika kanalerna.
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Exempel på www.hoganas.se.

FORMGIVNING FÖR WEBBASERADE MEDIER
Generellt för logotypens placering på webben gäller att logotypen
ska placeras uppe i vänstra hörnet för att betraktaren direkt ska se
vem som är ägare av sidan.
Logotypen kompletteras med profilens färger, och passande bilder.
Det generella typsnittet för brödtext på webben är Droid sans och
ska användas om det går att styra över typsnitten på sidan. Stödjer
inte sidan Droid Sans ska webbtypsnittet Verdana användas. Här
till vänster ser du exempel på användningen och placeringen av våra
grafiska element.

Höganäs kommuns arbetsnät.

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om
du har frågor om formgivning för webbaserade medier.

En av Höganäs kommuns externa bloggar.

Exempel på Höganäs kommuns sida för e-tjänster.
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FORMGIVNING FÖR SOCIALA MEDIER
På sociala medier för Höganäs kommun är användandet av logotypen något
varierad. Både när det gäller placeringen och hur logotypen samspelar med
bilder och övriga grafiska element. Dessa sidor är levande och förändras och
uppdateras löpande.

Höganäs kommuns facebooksida.

En profilbild används inom sociala medier. Där kan bilden med
fasetterna i en diamantform tillsammans med Höganäs väl värt att investera i
användas eller en annan, för kanalen passande, bakgrundsbild kompletterad
med logotypen.
Höganäs kommuns soundcloudkonto.

Kommuns linkedInkonto.
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Höganäs kommuns twitterkonto.

Höganäs kommuns instagramkonto.

Exempel på näringslivsavdelningens digitala nyhetsbrev.

FORMGIVNING AV DIGITALA NYHETSBREV
Kommunens digitala nyhetsbrev skapas i ett anpassat program. Där finns redan
de grafiska element och specifika textformat som ska användas förinställda.
Här placeras logotypen längst ner till höger, på samma sätt som i våra
trycksaksproduktioner.
FORMGIVNING AV E-POSTKAMPANJER
Längst ner i våra mejl kan en e-postkampanj läggas in. Här kombineras fasetterna
med budskapet i typsnitten för profilen med passande, bakgrundsbild kompletterad
med logotypen väl synlig.

Exempel på en e-postkampanj.

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om
du har frågor om eller om du vill producera digitala
nyhetsbrev eller e-postkampanjer.
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UTSTÄLLNINGAR
Mängden och typen av information och hur den ska presenteras kan variera från fall till fall när det gäller
utställningar. Ofta är ytorna på en utställning betydligt större än annars. Den grafiska profilens fem
grundstenar (logotyp, färger, grafiska element, bilder och typografi) används även här för att skapa igenkänningseffekt.
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UTSTÄLLNINGSMATERIAL
För utställningsmaterial gäller den grafiska profilens riktlinjer för
färger, logotyp, bild, grafiska element och typsnitt. Dock finns här
utrymme för stor variationsmöjlighet som bör utnyttjas för ett
intressant resultat. Men det är också viktigt att vara tydlig i
kommunikationen. Tänk på att ytan längst ner ofta blir svår att läsa.
Därför ska helst ytan närmast golvet lämnas så ren som möjligt.
Exempel på utställningsmaterial kan vara rollups, vepor, vikväggar,
twostands, skyltar med mera.

JONSTORP

DINA MÖJLIGHETER • DINA DRÖMMAR • DIN FRAMTID

Hur vill DU ha det?
VAR MED OCH TYCK TILL OM DIN KOMMUNS

SOM DU VILL

LÅNA

LÄS

MER
ÖPPET

TRÄFFAS

KOM & GÅ

SOM DU VILL

ÖPPET

VÅRA NYA

Jonstorps bibliotek är meröppet
veckans alla dagar mellan
klockan 10.00-22.00

MER
SJÄLVBETJÄNING
Alla dagar 10.00-22.00

BEMANNADE
ÖPPETTIDER

MER
ÖPPET

Under våra bemannade
öppettider får du personlig
service av vår personal
som gärna tipsar
och vägleder dig .

MÅNDAG 12.00-17.00
TISDAG
12.00-19.00
ONSDAG xx-xx
TORSDAG 12.00-19.00
FREDAG 10.00-12.00
LÖRDAG

Framsida
Two-stand

VÄLKOMMEN ATT LÄMNA DINA SYNPUNKTER
inför framtagandet av den nya översiktsplanen,
här eller på kommunens hemsida
WWW.HOGANAS.SE/OP

MER
ÖPPET

CHECK IN
Vid dörren till biblioteket finns en
kortläsare. Med denna, ditt lånekort
och en PIN-kod kommer du in i
biblioteket. För att få tillgång till
och kunna använda det meröppna
biblioteket i Jonstorp måste du registrera dig som meröppetanvändare.
Det kommer du att kunna göra
på biblioteket under bemannad
öppettid. För att bli meröppetanvändare måste du vara minst 18 år.
CHECK OUT
Lämna biblioteket före stängningstid
klockan 22.00. Högtalarsystemet varnar i god tid innan biblioteket stänger
för natten. När du går ut - kontrollera
att dörren slagit igen och är låst. Larmet kopplas på automatiskt, ett par
minuter efter stängning.

10.00-12.00

Baksida
Two-stand

TRÄFFAS

Framsida
Two-stand

STUDIER ÖPPNAR MÖJLIGHETER

FIKA

Hör gärna av dig till oss
så berättar vi mer.
kunskapsforum@hoganas.se
042-33 78 27
WWW.HOGANAS.SE/KUNSKAPSFORUM

MER

Baksida
Two-stand

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se
om du har frågor om eller vill ha hjälp med utställningsmaterial.

I Höganäs finns de riktiga

SUPERHJÄLTARNA

H

Flexibilitet
”Hela barnet
- hela vägen”

Ansvar

Utblick
- omvärldsbevakning
-nyfikenhet

Kreativitet
Trygghet & lärande
Träna förmågor

Höga förväntningar

Kommunikation

Delaktighet &
inflytande

Jag kan, jag vill, jag får

ÖPPET

påframtwo stands
som används i utställningssammanhang.
Förslag på Two-standvarianter med olika Exempel
texter på
och baksida.

Frågor...

NÄR OCH VAR

Hos oss på Komvux i Höganäs pluggar du
på distans, med eller utan handledning.

Detta innebär att du kan besöka
biblioteket för att låna och återlämna
samt läsa tidningar och tidskrifter. Du
kommer också kunna använda våra
datorer och vårt trådlösa nätverk. Dessutom kan du använda ditt biblioteket
som mötes- och studieplats där du kan
passa på att ta en kopp kaffe eller te.

ÖPPETTIDER

ÖPPET

LÅNA

LÄS

FIKA

MER

framtid

MER

Professionalitet
Fotograf: Anna Alexander Olsson

KOM & GÅ

Plugga
du vill

SENAST

30
JUNI
2017

VÄLKOMMEN TILL HÖGANÄS KOMMUN
Kolla in våra lediga tjänster på www.offentligajobb.se

WWW.HOGANAS.SE

WWW.HOGANAS.SE • HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

Exempel på olika utformning av rollups som används i utställningssammanhang.
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ÖVRIGA

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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Exempel fasadskylt.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
BARN, UNGDOMS- & FAMILJEENHETEN

SKYLTAR

Byggnader med verksamhet finansierad av och ingående i
Höganäs kommun ska ha Höganäs kommuns logotyp i direkt
anslutning till eller direkt på fasader eller dörrar. Kommunens
områdesskyltar och hänvisningsskyltar ska följa den grafiska profilen.

Frågor...

Exempel fasadskylt med fasetter.

VIGSELRUM

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se
om du har frågor om utformningen av skyltar.

WWW.HOGANAS.SE • HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

Exempel logotyp direkt på fasaden.

Exempel hänvisningsskylt för Höganäs kommun.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
HANDIKAPPENTRÉ

Exempel bokstäver i century gothic direkt på fasaden.
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Exempel på informationsvägskylt.

VÄGSKYLTAR

Kommunens vägskyltar finns i olika varianter och storlekar längs
kommunens vägar. De ska anpassas i möjligaste mån efter den
grafiska profiles fem delar, typsnitt, bilder, färger, grafiska element
och logotypen. De ska vara välkomnande och skapa ett intresse för
att besöka kommunen.

NU ÄR DU HÄR - GRATTIS TILL ETT BRA VÄGVAL!

Upplev, upptäck och hitta nya vägar i
VÄLKOMMEN

HÖGANÄS KULLABYGDEN.

LÅT SPONTANITETEN STYRA, LITA PÅ DINA INSTINKTER OCH LÅT UPPTÄCKAREN I DIG STYRA DINA STEG.
HITTA DET SOM BETYDER NÅGONTING FÖR DIG. ÄVEN EFTER DET ATT MÅLET ÄR NÅTT - FORTSÄTT ATT VARA

nära

DET SOM ÄR

viktigt.

HÖGANÄS - nära det som är viktigt

DIGITALA VÄGSKYLTAR
Kommunens digitala vägskyltar består av två delar, en fast del som är
överst och en digital bildskärm som visar textmeddelanden.
FAST DEL
Skyltens fasta topp ska följa den grafiska profiles fem delar, och
ska marknadsföra kommunen genom att vara välkomnade,
attraktiv och skapa intresse.
DIGITAL DEL
Den undre digitala delen ska informera om aktuella och
pågående evenemang i kommunen, men också belysa viktig och
aktuell kommuninformation.

Textmeddelande i Verdana på den digitala delen av vägskylten.

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se
om du har frågor om vägskyltar eller något annat som
berör kommunens vägskyltar.
Den fasta delen av den digitala vägskylten som använder sig av den grafiska profilens delar.
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FLAGGOR

Kommunens flaggor ska följa den grafiska profilen med typsnitt,
logotyp och grafiska element. Flaggornas motiv, budskap och
utförande kan varieras.
HÖGANÄS
- VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

WWW.HOGANAS.SE

HÖGANÄS
- VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

WWW.HOGANAS.SE

HÖGANÄS
HÖGANÄS

- VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

HÖGANÄS
- VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

- VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

WWW.HOGANAS.SE
WWW.HOGANAS.SE

Förslag på flaggor.

Exempel på flagga.
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FORDON

Frågor...

Höganäs kommuns fordon ska markera sin tillhörighet i kommunen genom att
Höganäs kommuns logotyp alltid finns väl synlig på fordonet och kompletteras
med fasetterna. Det är bra om fordonet är vitt eller så ljust som möjligt till färgen.
Möjlighet till friare utformning finns, men även här ska den grafiska profilen följas.
Se exempel längst ner på sidan.

Kontakta kommunikationsavdelningen@hogans.se om du har
frågor om fordonens märkning och utseende.

HÖGANÄS

KOMMUN

Gasbil

Standardutförande av märkning av kommunbil.

ledning

avlopp

750 mm

1500 mm

spolning

vatten

BRUNNAR

H20

kranvatten

KRETSLOPP

reningsverk

VATTEN
rörledning

1250 mm
1750 mm

Exempel på friare formgivning av fordon som håller sig inom ramarna för den grafiska profilens rgelverk.
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KLÄDER

ledning

avlopp

VATTEN

spolning

vatten

BRUNNAR

H20

kranvatten

Höganäs kommuns kläder ska signalera att personen som bär dem
arbetar inom kommunen. Höganäs kommuns logotyp ska alltid
finnas väl synlig på plaggets framsida. Kompletterande utforming ska
följa den grafiska profilen när det gäller färger, typsnitt och grafiska
element.

reningsverk

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om
du har frågor om hur kläder ska prydas med de grafiska
elementen.

Exempel på fram- och baksida av pikértröja och jacka.

Upplev Erleben
EXPERIENCE

HÖGANÄS
KULLABYGDEN
WWW.HOGANAS.SE
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PROFILPRODUKETR

Höganäs kommuns profilprodukter ska följa den grafiska profilen.
Material, ytor och utformande kan variera mycket och trycket på
produkten bör anpassas på ett sätt så att produkten blir så
tilltalande som möjligt. Välj produkter i de färger som ingår i den
grafiska profilen. Ju fler färger trycket innehåller desto dyrare blir det.
Ett enfärgstryck fungerar ofta bra och håller kostnaderna nere.
Befintliga profilprodukter beställer du via kommunens arbestnät.

Exempel på profilprodukter som följer den grafiska profilen.
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WWW.HOGANAS.SE
HÖGAN

50%

ESTE
ATT INV
L VÄRT
ÄS - VÄ

RA I

n av

Exempel på profilprodukter som följer den grafiska profilen.

Vi önskar att trycket med våra
grafiska element placeras längst
ut i kanterna.

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du
har frågor om profilmaterial eller något annat som berör
produkter som ska prydas med de grafiska elementen.
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SÄRPROFILERADE
VERKSAMHETER

Det finns en rad verksamheter som ägs och drivs i kommunens regi, men som är helt eller delvis särprofilerade.
Bland dem finns exempelvis kommunala bolag, skolor och bibliotek. Ett gemensamt formspråk är viktigt för att
tydliggöra att det är en verksamhet som ägs och drivs i kommunal regi. Den grafiska profilen genomsyrar exempelvis
utbildningsförvaltningens skolor och kultur - och fritidsförvaltningens verksamheter med viss förstärkning med
undantag för Kullagymnasiet som har en egen grafisk profil. Kommunens bolag har dock egna grafiska profiler.
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Exempel på folder för kultur- och fritidsförvaltningens sportcenter.

Exempel på folder för kultur- och fritidsförvaltningens bibliotek.

HÖGANÄS

SPORTCENTER
ÖPPETTIDER & PRISER 2017

Historier om Höganäs biblioteks

HÄLSA &
MOTION
FÖR ALLA

ÅGA
GÄRNA
JÄLPER
G!

MAGISKA MÖTESPLATSER

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
ANPASSNING OCH FÖRSTÄRKNING

För kultur- och fritidsförvaltningens och utbildningsförvaltningens
verksamheter har en anpassning och förstärkning gjorts av
kommunens grafiska profil. I kombination med fasetterna finns en
kvadrat med verksamhetens namn. Kvadraten används när vi vill
förtydliga vilken del av förvaltningarna det är som är avsändaren.
Kommunens logotyp ska alltid finnas med även om kvadraten
används precis som övriga delar i profilen ska följas med färger,
typsnitt och grafiska element.

SOMMARTIDER
19JUNI -13 AUGUSTI

WWW.BIBLIOTEKFH.SE

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du har
frågor om hur de grafiska elementen ska hanteras för kultur- och
fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.
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19 april kl. 16.00-19.00

medarbetare och få en
t vardagliga skollivet

nens och ungdomars arbeten

SKOLAN

NY

JONS

SKOLAN

SKOLAN

HAMNS

TORPS

VIKEN
SKOLAN

SÄR

LER

BERGS

SKOLAN

flag
VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

JONSTORPSKOLANS

SKOLAN

POINT
HÖGANÄS
KULL ABYGDEN

FRITIDSHEM

Våra fyra hus Ankaret, Stäven Masten
för yngre skolbarn och Gastarna för
äldre skolbarn leds av pedagoger med
behörig högskoleutbildning.

WWW.HOGANAS.SE/VIKENSKOLAN

LYCKE

NFO

RASTAKTIVITET

hus

SKOLAN

TORN

S BK E
ORL GS
AN

WWW.hOgANAs.se

ppet

bruks

LER
VIKEN

SKOLAN

INFORMATION

olan välkomnar till

JON

STORPS

”Hela barnet - hela vägen”

Alla skolor inom kommunen, (förutom Kullagymnasiet som har
en egen grafisk profil, se sidorna 68-69) samt särskolan har en egen
kvadrat i blått som innehåller skolans namn. Kvadraten används
för att förtydliga vilken av förvaltningens skola det är som är
avsändare. Kommunens logotyp ska alltid finnas med när
kvadraten används precis som övriga delar i profilen ska följas
med färger, typsnitt och grafiska element. Texten ”Hela barnet hela vägen” ska finnas med när avsändaren är en skola eller utbildningsförvaltningen.

Exempel på folder för utbildningsförvaltningen och Jonstorpsskolan.

feather

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
ANPASSNING OCH FÖRSTÄRKNING

SKOLAN

matsalen och cafeterian

Skolornas blå kvadrater.

rhållning

ar i klassrummen

å en lektion och lär något nytt

taljerat program på vår hemsida

en

Centralgatan 10, Höganäs
skolan.nu
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Exempel på hur den blå kvadraten kombineras med kommunens logotyp
och textbudskapet ”Hela barnet - hela vägen”

Exempel på beachflagga för utbildningsförvaltningens skola Vikenskolan.

Exempel på hur kommunens olika skolor profilerar sig i sociala medier.
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KULLAGYMNASIETS GRAFISKA PROFIL
Kommunens gymnasieskola Kullagymnasiet har en egen grafisk
profil för att skolan ska kunna utmärka sig i konkurrensen bland
andra gymnasieskolor. Höganäs kommuns logotyp ska komplettera
Kullagymnasiets grafiska produktioner så att mottagaren ser att
skolan ingår i kommunens verksamheter.

KULLAGYMNASIETS LOGOTYP
Logotypen består av en stiliserad bild av en jordglob kombinerad med en röd pil samt texten
Kullagymnasiet i typsnittet Calibri fet versal. I sin grundform är logotypen komplett med
symbol och text i en sammanhållen bild. Logotypen ska förmedla skolans internationella
inriktning med hög pedagogisk kvalitet.
KULLAGYMNASIETS TYPSNITT
För trycksaker, brevmallar, skrivelser, protokoll och övrigt som ska tryckas eller skrivas ut på
papper gäller typsnittet Calibri. Calibri finns i skärningarna Regular, Italic, Bold och Bold
Italic.
KULLAGYMNASIETS FÄRGER
Kullagymnasiets logotyp består av tre färger plus vitt.
KOMPLETTERANDE FÄRG - KULLABLÅ
Kullagymnasiet har länge använt sig av en blå färgnyans i sitt uttryck och för att hålla kvar
vid den inarbetade blå färgen, även om den numera inte ingår i själva logotypen får den gärna
användas som bakgrundsfärg och kompletterande färg i trycksaker och på webben.

Logotyp grundformen
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Kompletterande färg - Kullablå
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Logotypens färger
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PROJEKTMÄSSA

KULLAGYMNASIET • 1 MARS • klockan 17.00 – 19.00

KULLAGYMNASIET
www.kullagymnasiet.se

Går du i n
ian?
Kullagymnasiets hemsida i en tonad variant av kullablå.

Välkom

men ti
ll våra

INSPIRATIONSKVÄLLAR
Kullagymnasiet • 16:e och 21:e oktober • klockan 19.00
www.kullagymnasiet.se

Kullagymnasiets tidningsannonser.

Kullagymnasiets facebooksida.

Frågor...
Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du har
frågor om Kullagymnasiets grafiska profil.
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GRAFISK PROFIL FÖR HÖGANÄS OMSORG AB
Det kommunalt helägda bolaget Höganäs Omsorg AB har en grafisk profil som är
starkt knuten till Höganäs kommuns profil. Bolaget har en egen logotyp som
hämtat sitt uttryck i kommunens grafiska profil. Typsnitt, färger och grafiska element
används på samma sätt för bolaget som för Höganäs kommun (se mer information
om dessa på sidorna 14-25). Kopplingen mellan kommunens profil och bolagets profil
grundar sig i att användare, brukare och vårdtagare ska känna igen formspråket och
känna sig trygga med att det är kommunen som äger bolaget. Höganäs Omsorg AB
har ingen egen hemsida utan har egna undersidor på kommunens sida
www.hoganas.se.
LOGOTYPEN
Höganäs Omsorg ABs logotyp består av en cirkel med fasetter i blått, vitt, beige
och rött vilket är några av de färger som ingår i Höganäs kommuns grafiska profil.
Typsnitten i logotypen är Adobe garamond kursiv och Century Gothic, Bold,
Versal som också är de typsnitt som ingår i Höganäs kommuns grafiska profil.

HÖGANÄS

omsorg AB

Höganäs
HÖGANÄS kommun
OMSORG AB

hoganasomosrg@hoganas.se
Stadshuset • 263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se

www.
Hog a n a S. S e
WWW.HOGANASOMSORG.SE

kundVal
höganäs kommun informerar om

enligt lagen om Valfrihetssystem - loV
Vad innebär kundVal?

Kundval innebär att du som bor i ordinärt boende och är beviljad insatser som ingår i kundval
service och/eller kundval hemvård kan välja vem som ska utföra respektive insatser. Du kan
välja mellan kommunens egenregi eller privata leverantörer (utförare) som kommunen godkänt.

HÖGANÄS

omsorg AB
Höganäs Omsorg AB logotyp.

kundVal serVice

kundVal hemVård

Höganäs kommun har sedan 2008 infört kundval (valfrihetssystem) för biståndsbedömda serviceinsatserna städning,
tvätt och inköp. Det finns ett flertal privata företag som kan
utföra dessa insatser på socialnämndens uppdrag.

Från och med 2011-11-01 har även kundval för hemvårdsinsatser införts. Kundval för hemvård omfattar biståndsbedömda omsorgsinsatser och/eller delegerade hemsjuvårdsinsatser som kommunens legitimerad personal har
delegerat/instruerat till vårdpersonal.

Socialnämnden bestämmer omfattningen avinsatser liksom kvalitet och
mål. Nämnden och dess tjänstemän ansvarar för myndighets- och servicefunktioner till exempel biståndsbedömning. Insatserna ska utföras i enlighet
med gällande lagstiftning och de riktlinjer som socialnämnden antagit.

om vilka leverantörer som finns och vara ett stöd i valsituationen. Du kan
också använda dig av bifogad blankett Val och omval av leverantör. Närstående/legal ställföreträdare kan hjälpa dig om du har svårt att välja själv. När
du har gjort ditt val kommer den leverantör som du har valt kontakta dig för
att påbörja insatser.

Vad är syftet med kundVal?
Grundtanken är att människor har vilja och förmåga att själv välja hur han
eller hon vill leva sitt liv och genom rätten att välja vem som ska utföra de
beviljade stödinsatserna får du makten att påverka och bestämma över din
egen tillvaro.
Ett annat syfte med kundval är att kvaliteten för utförda insatser ska öka
i och med att leverantörerna konkurrerar genom att på olika sätt stärka och
bibehålla god kvalitet för att få dig att välja just dem.
hur gör du för att Välja eller byta leVerantör?
För att välja eller byta leverantör kontakta kommunens biståndshandläggare
respektive sjuksköterska/distriktssköterska. De kan ge dig mer information

Du kan när som helst byta leverantör utan att behöva ange anledning till
detta. Byten sker inom två veckor.
Avstår du från att välja tilldelas du automatiskt kommunens egenregi,
hemvården.

Val aV leVerantör
Det är möjligt att ha olika leverantörer, en som utför beviljade serviceinsatser
och en som utför hemvårdsinsatser eller välja samma leverantör som utför
både service- och hemvårdsinsatser.

www.hoganas.se

Exempel på hur Höganäs Omsorg AB logotyp samspelar med
Höganäs kommuns grafiska profil.

Frågor...

Kontakta hoganasomsorg@hoganas.se om du har frågor om
bolagets grafiska profil.
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Höganäs Energis hemsida

HÖGANÄS ENERGIS GRAFISKA PROFIL
Det kommunägda bolaget Höganäs Energi har en egen grafisk profil
som är fristående från Höganäs kommuns profil.
LOGOTYPEN
Höganäs Energis logotyp består av en röd symbol tillsammans
med företagsnamnet i grått. Symbolen är en stilisering av
bokstäverna H och E med inspiration från en stickkontakt.
TYPSNITT
Typsnittet Bliss används till rubriker, citat och kortare texter i
både print och digitala medier.

Höganäs Energis färger

PROFILFÄRGER
Profilfärgerna består av logotypens röda och grå färg. Dessa
har en stark igenkänningsfaktor. Höganäs Energi ska andas rött
och därför är det bra att komplettera med den röda färgen även
på andra ställen i kommunikationen. För att göra kommunikationen mer intressant och inte så enformig används utöver
profilfärgerna även komplementfärger.

Höganäs Energis logotyp.

Frågor...

Kontakta hoganasenergi@hoganas.se om du har frågor om
Höganäs Energis grafiska profil.
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HÖGANÄSHEMS GRAFISKA PROFIL
Det kommunägda bolaget Höganäshem har en egen grafisk profil
som är fristående från Höganäs kommuns grafiska profil. Mer
information om typsnitt och färger som ska användas hittar du i
Höganäshems grafiska profil.

Höganäshems hemsida

Frågor...

Höganäshems visitkort

Kontakta hoganashem@hoganas.se om du har frågor om
Höganäshems grafiska profil.
Höganäshems logotyp
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OM MANUALEN FÖR HÖGANÄS
KOMMUNS GRAFISKA PROFIL

Kommunikationsavdelningen på kommunledningskontoret svarar
på frågor om ”Manual för Höganäs kommuns grafisk profil” och om
kommunikationsarbetet i Höganäs kommun.
ETT LEVANDE DOKUMENT
Kommunikationsavdelningen har ansvar för ”Manual för Höganäs
kommuns grafiska profil”. I ansvaret ingår att utbilda och vägleda
övriga förvaltningar i hur manualen ska användas.
Kommunikationsavdelningen har rätt att göra förändringar i
”Manual för Höganäs kommuns grafiska profil” av icke-principiell
karaktär (det vill säga förtydliganden och språkliga ändringar).
”Manual för Höganäs kommuns grafiska profil” ska ses över och
revideras regelbundet.

Frågor...

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du vill
veta mer om Höganäs kommuns grafiska profil.
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunikationsavdelningen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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