GRAFISK PROFIL
för Heby kommun
Gäller fr.o.m. 2011-01-01

Östervåla

Harbo

Vitnge

Huddunge

Tärnsjö

Runhällen

Morgongåva

Heby

Heby kommuns grafska profl
Heby kommun ska i sin interna och externa kommunikation ge ett enhetligt uttryck i den grafiska produktionen.
Genom att arbeta konsekvent utifrån framtagna riktlinjer ökas igenkänningen och den får på så sätt ett bättre genomslag i kommunikationen både inom de kommunala verksamheterna och utåt mot allmänhet, företag, myndigheter och andra. Riktlinjerna är framtagna för att underlätta och säkerställa ramarna för detta arbete.
De olika enheterna i profilprogrammet ska utstråla det som Heby kommun står för genom den i kommunfullmäktige antagna visionen; Heby kommun – En växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet.
Logotypen visar i sin u-form både mot tillhörigheten till Uppsala län samt mot historien i det att bokstaven U är
länsbokstav för Västmanland. U:et kan även symbolisera en hästsko. Detta ligger väl i linje med att kommunfullmäktiges inriktningsmål om att marknadsföringen av Heby kommun skall tydliggöra bilden av en kommun med
levande landsbygd samt med profilen Häst i Heby. Den röda färgen i linjen är densamma som i kommunvapnet. De
orter som finns med är de som uppfyller begreppet tätort och/eller är den största orten i respektive socken.

Enhetligt utseende
En grundregel är att Heby kommun ska vara den framträdande avsändaren i alla trycksaker och produktioner. En
enhetlig grafisk profil stärker bilden av Heby kommun såväl internt som externt.

Riktlinjer
Profilprogrammet är ett redskap som ska ge konsekvens när det gäller all grafisk produktion. Det är viktigt att
riktlinjerna följs. Detta för att uppnå en gemensam och enhetlig uttrycksform. Sin verkliga genomslagskraft får
profilen först när den tillämpas av alla. I det praktiska arbetet med att producera kommunikationsmaterial, kan
det uppstå tillfällen där riktlinjer eller mallar inte finns upptagna i profilprogrammet. Vid dessa tillfällen ska
informationsenheten alltid kontaktas.
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Typsnit Rubrik - Calibri
Typsnitt Brödtext - Cambria

Bilder
Samtliga bilder som används ska ha direkt anknytning till Heby kommun. Gärna med anknytning till häst och
”Heby kommun – En växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet.”.
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LOGOTYPE

Direktiv:
Färg hästsko: Svart 15%-30%
(beroende på omständigheter)
Röd färg: PMS 186
Grå linje: Svart 50%
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OMSLAG - STÅENDE

Direktiv:
1/3 bild
2/3 plats för rubrik

Heby kommun

Logotype
Linjer
Orter

Budget 2011

Typsnitt rubrik: Calibri

Plan 2012-2013
Antagen av kommunfullmäktge
den 14 december 2010

Information baksida:
Heby kommuns adresser
(besöksadress, post och hemsida)
Östervåla

Harbo

Vitnge

Huddunge

Tärnsjö

Runhällen

Morgongåva

Heby

Datum
Eventuell fotograf till omslagsbild och var den är tagen.
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OMSLAG - LIGGANDE

Direktiv:
1/3 plats för rubrik
2/3 bild

GRAFISK PROFIL
för Heby kommun

Logotype
linjer
orter

Gäller fr.o.m. 2011-01-01

Typsnitt rubrik: Calibri

Information baksida:
Heby kommuns adresser
(besöksadress, post och hemsida)

Östervåla

Harbo

Vitnge

Huddunge

Tärnsjö

Runhällen

Morgongåva

Heby

Datum
Eventuell fotograf till omslagsbild och var den är tagen.
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AFFISCH

Direktiv:
2/3 plats för rubrik
1/3”Hebyröd” pms 186

Välkommen tll

FRAMTIDSSEMINARIUM

Hästsko
Orter

i Vitnge Församlingshem
onsdag 18 maj kl 19.00

Typsnitt: Calibri

Vi vill ha din hjälp at formulera kommunens och Vitnges
utveckling. Deta är en del i arbetet med en ny översiktsplan - Kommunplan 2012.
Vi bjuder in tll en serie lokala möten mellan orternas
invånare och kommunens samhällsplanerare för at kartlägga förutsätningar, problem och möjligheter för en god
utveckling i Heby kommun.
Mer informaton publiceras löpande på Heby kommuns
hemsida www.heby.se > ikon Kommunplan i högra
menyraden.
Vid frågor - kontakta
Lisa Bodinger tel: 0224-362 26; lisa.bodinger@heby.se
Välkommen hälsar
Mark- och planeringsenheten

Heby kommun
Östervåla

Harbo

Vitnge

Huddunge

Tärnsjö

Runhällen

Morgongåva

Heby
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INBJUDAN

Inbjud n

Skrivkurs för Dig som skriver
texter för årsredovisningar.
På köpet blir Du bätre på alla andra texter.
Måndagen den 28 februari erbjuder vi två
halvdagar med Ivar Fernemo, som ansvarat
för Heby kommuns årsredovisningar under
en rad av år och även hållit en skrivarkurs
för kommunledningen.
Du kan anmäla Dig till en av grupperna,
klockan 9-12 eller 13-16. Vi kommer
att vara i Stora sammanträdesrummet
i kommunhuset och max tolv personer
i varje grupp.

Syfte med utbildningsdagen
Syftet med halvdagen är att för bland
annat årsredovisningen producera bättre
texter som är
• skrivna med läsaren i åtanke
• innehåller det som behövs, men
heller inte mer
• tydligt innehåll i sak
• begripliga och lättlästa – tydliga utan
onödigt komplicerat språk
• språkligt korrekta – i varje fall utan
vanliga fula fel

varvning mellan korta presentationer och
arbete med diverse texter.
Eftersom vi delvis kommer att arbeta med
exempel från Heby kommun är deltagarna
välkomna att skicka in någon (gärna kort)
text till Ivar Fernemo, ivar@fernemo.se. Vi
kommer inte att kunna gå igenom alla sådana texter i detalj, men de kommer att bli
ett underlag till att lyfta fram både vad som
är bra och vad som kan göras bättre.

Tid och datum:
Måndagen den28 februari 2011
kl 9-12 eller 13-16
Plats:
Stora sammanträdesrummet i
kommunhuset

Direktiv:
2/3 plats för text
1/3 kontaktinformation
Typsnitt: Calibri och Cambria

Anmälan:
Elisabet Andersson
Informatör, ankn. 6267
elisabet.andersson@heby.se

Anmälan (och ev. frågor) till:
Elisabet Andersson
Informatör, ankn. 6267
elisabet.andersson@heby.se

Praktiskt lägger vi upp en sådan här halvdag så att det bli en
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VISITKORT

Leif Lindh
Enhetschef Sim- och Sporthallar

telefon direkt 0224 361 92
mobil 070 326 64 37
leif.lindh@heby.se, www.heby.se

Direktiv:
Namn
Titel
Kontaktuppgifter
Hästsko
Logotype
Typsnitt: Calibri och Cambria

Heby kommun, Tingsgatan 11, 744 88 Heby
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PLATSANNONS

Heby kommun söker

MILJÖSTRATEG

Direktiv:
Hästsko
Logotype
Typsnitt rubrik: Calibri

tll Samhällsbyggarförvaltningen

Mer informaton fnns på kommunens
hemsida: www.heby.se/lediga jobb hos oss
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E-POSTAVSÄNDARE

Direktiv alternativ 1:
Variant av visitkort
Typsnitt rubrik: Calibri

Pelle Petersson
Handläggare
0224-123 45, pelle.petersson@heby.se

Direktiv alternativ 2:
Typsnitt rubrik: Calibri
Namn 14 punkter fet
Övrig text 10 punkter normal

Heby kommun, 744 88 Heby
Besöksadress: Tingsgatan 11, Heby
www.heby.se
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Omslagsbild: Foto Merconda.se

Heby kommun, 744 88 Heby (besöksadress Tingsgatan 11)
Tel växel 0224-360 00, information@heby.se, www.heby.se

