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GRAFISK MANUAL
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GRAFISK MANUAL
Denna manual är framtagen för att göra allt material från 
Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel 
i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser och 
andra dokument skrivs. Mallar finns för att förekla arbetet.

En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation
och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

Allt material som skickas till tryck ska alltid godkännas.
Från små annonser till informationsblad och större produkter.
Skicka för godkännande till monica.akesson@ockelbo.se

Har du frågor kontakta gärna Monica Åkesson.
Telefon 0297-555 53, 070-414 14 15
E-post monica.akesson@ockelbo.se 
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LOGOTYP
Den gröna och stålgrå färgen i vårt kommunvapet knyter an till Ockelbos historia 
- skogen och stålet. Den gröna färgen står även för vår vision och slogan ”Plats att växa”.

Ockelbo Kommuns logotyp finns i två versioner. 

1. Kommunvapnet med text till höger om vapnet. 
 Används som standard i formell kommunal information. 
 Ex. brevpapper, hänvisningsskyltar.

2.  Kommunvapen - Plats att växa.
 Den stående varianten innehåller vår slogan och används i 
 marknadsföring samt allmän information. 
 Ex. välkomnsskyltar, flaggor, annonser och visitkort.



4

LOGOTYP
Kommunvapen - Plats att växa.
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LOGOTYP
Kommunvapen - A place to flourish.
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FRITT OMRÅDE
Logotypen ska alltid ha en viss mängd fritt område. Detta för att den 
ska bli så tydlig som möjligt och alltid framställas på samma sätt. Inom
det fria området ska inga andra logotyper, texter, illustrationer eller annat
förekomma. Det fria området kan alltid vara större.

Vänsterställd logotyp 

Använd skölden i kommunvapnet
för att mäta ut minimunavstånd mot 
kant då logotypen placeras i hörn. 
Detta avstånd gäller även 
mot andra grafiska element.

Centrerad logotyp 

Hela logotypens höjd är minimun 
mängd luft under. Sköldens höjd 
är minimun luft över. 

Avgör från fall till fall. Allt material 
ska alltid godkännas innan tryck. 
Skicka för godkännande 
till monica.akesson@ockelbo.se
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FÄRG
Den gröna och stålgrå färgen i vårt kommunvapet knyter an 
till Ockelbos historia - skogen och stålet. Den gröna färgen står 
även för vår vision och slogan ”Plats att växa”.
Den oranga färgen lyfts i vissa sammanhang då vi vill att något ska sticka ut,
eller när vi behöver vara lekfulla. Färgen orange förknippar vi med basket och skoter,
viktiga varumärken för Ockelbo.

GRÖN   STÅLGRÅ  VIT    ORANGE

CMYK    CMYK   CMYK    CMYK
50, 0, 100, 25  0, 0, 0, 50  0, 0, 0, 0   0, 60, 100, 0

RGB    RGB   RGB    RGB
121, 156, 19  135, 135, 135  256, 256, 256   245, 130, 32

WEB   WEB   WEB    WEB
#336600  #999999  #FFFFFF   #F58220

PANTONE 377C
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Alternate Gothic2 BT  |  Spärrad ca +15

RUBRIK GRÖN
ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Typsnitt för löpande text  |   Arial Regular och Arial Bold

ABCDFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzåäö
0123456789

Baskerville Regular och Baskerville Italic

A BCDEFGHIJK LMNO 
PQSTU VWQYZÅÄÖ
abcdefghijk lmno
pqrstuvwxyzåäö -  0123456789

Typsitt  på kommunens webb | Opens Sans

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnop - 0123456789 

TYPSNITT
Alternate Gothic2 BT och Arial Regular, Arial Bold är Ockelbos hustypsnitt och används
i första hand. 

Baskerville oc Open Sans är typsnitten för visst marknadsföringsmaterial. 
De används blanda annat i broschyrer, foldrar och annons.
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TYPSNITT
Alternate Gothic2 BT och Arial Regular, Arial Bold är Ockelbos hustypsnitt och används
i första hand. 

Baskerville oc Open Sans är typsnitten för visst marknadsföringsmaterial. 
De används blanda annat i broschyrer, foldrar och annons.

BILDMANÉR
Bildvalet ska samspela med Ockelbo Kommuns vision och 
slogan ”Plats att växa”. Det gröna ska närvara och ackompanjeras 
av den stålgrå tonen, som knyter an till Ockelbos historia.

Det finns ett antal bilder som står för olika verksamheter/områden i 
kommunen. Naturmotiven är viktiga och självklara. Tillsammans med de 
frilagda bilderna som har lite spets, lite humor ger det bilden av Ockelbo.

En känslan av Ockelbo. Det finns ett bildspel som med fördel kan 
inleda en presentation eller på annat sätt visas i olika samanhang.
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GRAFISKA KOMPLEMENT
Vi använder oss av en ”svung”.
Denna förekommer bland annat i botten på våra dokument, annonser, skyltar, hemsida,
digitala presentationer och exempelvis informationstavlor i stadsmiljön.

Överst ser du den som grå kurva. Den ligger i botten på brevpapper sid 1.
I vissa fall finns den med grön fyllning, bl.a. på visit & korrespondentkort.
Vår svung är i bland också fylld med en bild, t.ex. hemsida, skyltar etc.
Underst ser du vår grankvistskura, som finns med i vapnets utformning.
Skuran använder vi i
vissa annonser och i olika grafiska tryck.
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ANNONS
Det finns två olika varianter av annonser. 
• Kommunen marknadsför   • Kommunen informerar.
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ANNONS
 • Kommunen informerar.
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SKYLTAR

Logotypen placeras i övre vänstra hörnet.
Den svarta texten anger förvaltning och den grå texten anger vilket kontor.
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PRESENTATIONER

Presentationer ska hålla sig till kommunens vision,
de gröna. Generella bilder som används ska visa
Ockelbo kommuns omgivningar och stärka visionen.
Mallar för PowerPoint finns att hämta.



BREVPAPPER
Brevpapper ser ut enligt ovan.  
När dokument har fler sidor används brevpapper endast för sid 1. 
Följande sidor har inte den grå botten. 
Mallar finns att använda.



VISITKORT

På visitkort finns svungen med grön fyllning under.



KORRESPONDANSKORT

På korrespondanskort finns svungen med grön fyllning under.
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AVSÄNDARE MAIL
För att få enhetlig avsändare i all vår e-postkorrespondens följer vi denna mall.
Namn 10 pkt - Titel 9 pkt - Text 8 pkt
För att ändra färg i namn och titel:
Grön RGB färg - 121, 156, 19
Grå RGB färg   - 135, 135, 135
Text kring GDPR 8 pkt

MONICA ÅKESSON
KOMMUNIKATÖR
Ockelbo kommun
Södra Åsgatan 30D
816 30 OCKELBO
0297-555 53
070-414 14 15
Välkommen till www.ockelbo.se

Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen 
(GDPR). Läs mer om detta här: https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/



HEMSIDA

I all kommunikation, på webben ska bildvalet samspela med Ockelbo kommuns vision och slogan
”Plats att växa”. Det gröna ska närvara och ackompanjeras av den stålgrå tonen, som knyter an till
Ockelbos historia.



PROFIL OCH PRODUKTER
I kommunvapnet finns en grafisk form av en gran, denna är även ett 
grafiskt komplement i profilmaterial. När denna grif används är det i samband 
med kommunikation av Ockelbo som varumärke. Det ska användas sparsamt 
och ses som ett komplement. Används alltid i Ockelbos gröna färg.



BIL OCKELBO KOMMUN
Granarna som används som dekor på profilkläder och övrigt profilmaterial finns även med här.
Vapnet ut logotypen placeras mitt på motorhuven. Färgen på texten styrs efter färgen på bilen.
Vit text med reflektion om den grå färgen på bilen är liknande den grå nyans som texten.
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Södra Åsgatan 30D, 816 30 Ockelbo      Telefon 0297-555 00      E.post kommun@ockelbo.se


