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Hej!

Vår grafiska handbok är till för dig som ska skapa en grafisk produkt i ditt arbete på Ale kommun. Här hittar du 
information om hur du på ett enkelt sätt gör rätt med en gång.

Du hittar mallar för de vanligaste trycksakerna i Designgeneratorn på ale.se/mediabank.

Funderar du på hur du ska tolka den grafiska handboken eller behöver du hjälp? Kontakta oss på kommunika-
tion@ale.se så hjälper vi dig.
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Så här ser Ale kommun ut

Våra riktlinjer för grafiskt material och den här 
handboken har tagits fram för att det ska synas på 
vårt material att det kommer från Ale kommun. Ale 
kommuns grafiska profil och den här handboken har 
tagits fram för att se till att allt material (exempelvis 
brev, dokument, affischer, broschyrer) ser likadana 
ut. På så vis är det enklare för våra invånare att se att 
informationen kommer från Ale kommun. Genom att 
följa den grafiska profilen (handboken) skapar vi en 
enhetlig och professionell kommunikation gentemot 
våra invånare.  

Att följa vår grafiska profil behöver inte betyda att 
en grafisk produkt blir tråkig och enformig. Gå loss 
med din kreativitet och fantasi. Skulle du köra fast så 
hjälper vi gärna till.

Vi använder generellt de tre färgerna från logotypen; 
blå, grön och grå.

Teckensnitten är valda för att våra texter ska bli enkla 
att läsa och för att teckensnitten ska vara tillgängliga 
i alla datorer. Det ska gå att göra rätt även om du inte 
använder särskilda grafiska program.

På ale.se/mediabank hittar du Designgeneratorn där 
det finns ett antal färdiga mallar. Du lägger in dina 
texter och dina bilder och får ut en färdig produkt. Vi 
har bland annat mallar för A4- och A5-foldrar samt 
affischer. 

Hör av dig till kommunikationsenheten för hjälp på 
e-post kommunikation@ale.se.
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Ale kommuns logotyp

Så här används logotypen
Grundlogotypen i färg

Används i färgproduktion om bakgrunden inte är för 
mörk eller rörig. Då används vit logotyp med fylld 
sköld.

Ale kommuns logotyp ska användas på allt internt 
och externt material som produceras för Ale kommun, 
dess nämnder, sektorer och verksamheter. Detta gäller 
oavsett om materialet produceras av en leverantör eller 
av medarbetare i Ale kommun.

Logotypen får inte ändras i form eller färg. Inga verk-
samheter får ha egna logotyper.

Logotypen ska finnas i nedre högra hörnet på trycksa-
kens framsida och i mitten i nederkanten på baksidan. 

Svart logotyp med ofylld sköld

Används i svartvit produktion (protokoll, brev, tjäns-
teskrivelser med mera) samt på profilprodukter.

Vit logotyp med fylld sköld

Används på mörk färgad bakgrund eller fotografi samt 
på mörka profilprodukter och arbetskläder.
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Rätt
Här ligger logotypen tillräckligt långt från texten.

Fel
Här ligger logotypen alldeles för nära texten.

Logotypen – frizon och storlek

Frizon
För att logotypen ska synas ordentligt ska området 
mellan logotypen och närmaste objekt lämnas tomt, så 
kallad frizon. Frizonen ska vara minst dubbla höjden 
av bokstaven A i ALE.

Tänk på att om storleken på logotypen ändras  
måste frizonen också ändras.

Som objekt räknas också ytterkanten av dokumentet. 
Det innebär att avståndet mellan logotypen och ytter-
kanten av dokumentet (marginalen) måste vara minst 
lika stor som frizonen.

Logotypens storlek
Logotypens storlek ska anpassas efter trycksakens 
storlek. På A3 ska logotypen vara 25 mm hög och på 
A4 och A5 ska den vara 18 mm hög.

Var noga med att du inte tänjer ut logotypen så den 
får fel proportioner (höjden i förhållande till bredden).

Ska du trycka mindre eller större saker än A3 och A4 
ska du kontakta kommunikationsavdelningen för att 
få hjälp att avgöra lämplig storlek.
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Vi använder typsnitten Gill Sans MT för rubriker och 
Garamond för text i trycksaker. Båda typsnitten finns 
i alla datorer.

Storleken på texten beror på hur stor produkt du gör, 
men en grundregel är att brödtext ska vara minst 12 
punkter för att vara läsbar. Lämplig storlek på sid- 

rubrik är 150 procent av brödtexten. Mellanrubriken 
ska vara minst samma storlek som brödtexten. Behåll 
det radavstånd som programmet du använder föreslår 
för typsnittsstorleken. Det är anpassat till din valda 
textstorlek.

Typsnitt

Rubrik

Gill Sans MT Bold, minst 18 pkt

Mellanrubrik

Gill Sans MT Bold, minst 12 pkt

Bildtext

Gill Sans MT Italic, 12 pkt rekommenteras

Brödtext

Adobe Garamond Regular, 12 pkt rekommenderas

Fotobyline

Gill Sans MT Italic, 10 pkt

Sidfot

Gill Sans MT Bold och Regular, 10 pkt
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Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-70 30 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

Aquid min culpa poriber ferio. Ria dolum-
que dolestinis eatio. Tem. Nem nullametur? 
Qui imi, aut accusante plaut lab ipsam au-
tempedi nobitae magnis aspicias voluptatium 
quost, nihilli gnihiliquias vellore cuptatus 
eris essimet odis aut aut ilibea quam aut aut 
rerchil ictatis aut volor sed modi dolorendi 
int plabo. Turi ut modiscimilla dundani 
sciliatiur moloratat eseres repe quo volectia 

debis vollam, commod eos quis doluptame 
sit odipsum apiciae perepudi omnimus, nient 
eume consedi omnihil luptasi te volorepu-
dam, tem quas everibu sdandipsae. Nem 
et magniam, as utem sintent volendestem. 
Puda sus volorro conse delis aut am qui 
conserestiae ommolorerata nobisqu iatium 
adis dolorpo rescia dersperro qui occuptas 
modit, aperunte laboremped.

Sidfot och tryckort

Produkten ska ha en baksida som innehåller:

• Sidfot med Ale kommun.

• Logotyp centrerad i nederkanten över sidfoten.

• Tryckort med produktions-/revisionsdatum.

Sidfot
Sidfoten ska vara placerad på baksidan, centrerad och 
i underkant linjera med dokumentets nedre marginal. 
På smala produkter kan sidfotens text vara tvåradig.

Logotypen ska ligga centrerad över sidfoten på avstån-
det höjden av två A i texten ALE (Läs mer om frizon 
på sidan 5).

Ska du ha text på baksidan? Lämna ett utrymme på 
minst logotypens höjdmellan textens sista rad och 
logotypen.

Sidfoten består av texten Ale kommun, 449 80 Ala-
fors • 0303-70 30 00 •  kommun@ale.se • www.ale.se
Texten Ale kommun, ska vara i Gill Sans MT Bold, 
10 punkter. Resten av texten ska vara i Gill Sans MT 
Regular, 10 punkter.

Tryckort
Tryckorten visar vem som tagit fram produkten och 
datumet den producerades. Tryckorten ska ligga i pro-
duktens högra marginal, på baksidan om produkten 
har flera sidor. Tryckorten består av texten Ale kom-
mun – sektor, verksamhet/avdelning – datum i formen 
ÅÅÅÅ-MM-DD.

Tryckorten skrivs i Gill Sans MT Regular i lämplig 
storlek, från 6 till 10 punkter.

Sidfot →

Logotypens placering 
med luft över och luft 
under →

Tryckort →
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Bildtexten ska ligga före fotobylinen. Foto: Amanda Sveed/Scandinav.

Bild och film

Bildtonalitet
Bilder i Ale kommuns material ska generellt andas 
livsglädje och visa människor i sitt vardagsliv. Bilderna 
ska spegla alla Alebor och därför är det viktigt att ha 
mångfald i både ursprung, ålder och kön. Vi undviker 
bilder som känns kommersiella eller tagna i konstru-
erade sammanhang. Bilderna ska helst vara professio-
nellt tagna.

Bilderna ska helst innehålla någon eller några av kom-
munens tre färger (blå, grön, grå) för att knyta ihop 
bilden med resten av layouten.

Upplösning
För skärm krävs en upplösning på minst 72 dpi 
(punkter per tum). Tryck/utskrift kräver en upplös-
ning på minst 240 dpi.

Upphovsrätt
Vi måste ha tillåtelse att använda bilden, antingen 
genom att vi själva äger bilden eller att vi har skriftlig 
tillåtelse från ägaren. 

Ange alltid fotografens namn och eventuell bildbank 
(till exempel Anna Aschmann/Mostphotos), antingen i 
direkt anslutning till bilden eller i slutet av produkten. 
Bylinen läggs vertikalt i bildens ena kant alternativt 
sist i bildtexten.

Bildbank
På ale.se/mediabank hittar du vår bildbank med bil-
der som är tagna särskilt för Ale kommun eller köpta 
för användning i våra verksamheter. Behöver du bilder 
som inte finns där? Läs mer i Verksamhetshandboken 
på intranätet under kommunikation/Bilder.

Personligt godkännande av fotografering
För att vi ska kunna använda bilder, filmer eller ljud-
upptagningar där människor är med måste vi ha deras 
muntliga godkännande (vårdnadshavarares muntliga 
godkännande under 13 år) samt informera dem om 
hur de kan ta tillbaka sitt godkännande.

I samband med fotograferingen/inspelningen lämnar 
vi en informationsfolder om hur man kontaktar oss. 
Det lagliga underlag vi använder är samtycke. Du kan 
läsa mer på ale.se/gdprintern.

Fotografering/filmning/ljudinspelning  
av större grupp – vimmel
Vid fotografering/filmning/ljudinspelning av större 
grupper behöver vi inte samtycke.

Vi måste ha med information om att vi ska fota/filma/
spela in i eventuell förhandsinformation om händelsen 
och informera muntligt eller skriftligt på platsen att vi 
fotar/filmar/spelar in.

Vi måste också ange hur man kan göra för att und- 
vika att bli fotad/filmad/inspelad. Här är det lagliga 
underlaget allmänintresse. Du kan läsa mer på  
ale.se/gdprintern.

Fotografering/filmning/ljudinspelning  
i förskola, skola och kulturskola
Vårdnadshavare för barn i förskolor och skolor be-
stämmer när barnet börjar i förskola/skola om barnet 
får vara med i fotografier, filmer och ljudinspelningar 
och om materialet får användas i kommunikation om 
Ale kommun och dess verksamheter.

← Lämplig placering av foto- 
byline i den här bilden. Texten 
är genomskinlig 80 procent. 

← Alternativ placering av fotobyline.
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Ales färger och olika färgsystem

Vi använder färgerna blå, grön och grå från kommu-
nens logotyp. Till vänster ser du färgen i 100 procent 
färgton. Det är helt okej att använda vilken ton som 
helst från 100 procent ner till 1 procent.

Vill du använda en annan färg? Kontakta kommuni-
kationsenheten, e-post kommunikation@ale.se. 

Lägg inte vit text på för ljus bakgrund eller svart text 
på för mörk bakgrund. Då blir det svårt att läsa.

Ett enkelt sätt att testa läsbarheten på en text är att kisa 
när du försöker läsa den. Blir det då svårt att se behöver 
du ändra textfärg, textstorlek eller bakgrundsfärg. 

Färgsystem Används till Färgkod
PMS Tryck 300

CMYK Tryck 100-55-8-4

RGB Webb 0-96-162

#HEX Webb #0060a2

Färgsystem Används till Färgkod
PMS Tryck Cool gray 3

CMYK Tryck 24-17-17-0

RGB Webb 204-205-207

#HEX Webb #cccdcf

Färgsystem Används till Färgkod
PMS Tryck 347

CMYK Tryck 90-9-94-2

RGB Webb 0-148-69

#HEX Webb #009445

Vit text syns sämre här.Vit text syns sämre här.
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Kommuninformation

Ale kommun, 449 80 Alafors • Kontaktcenter 0303-70 30 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

Vecka 24

På ale.se/lov finner du alla lovaktiviteter i hela kom-
munen. Det finns mycket att välja på, exempelvis:

• Sommarlov med Ale kulturskola – piano, dans, 
sång, teater, graffiti...

• Fritidsbanken Pep Up – skateboard, fotboll,  
studsmatta, hinderbana...

• Sommarboken, pysselpåsar, tipspromenad

Samtliga aktiviteter finner du på ale.se/lov.

Kungörelse
Ett förslag till översiktsplan för Ale kommun 
finns tillgängligt för granskning

Översiktsplanen anger Ale kommuns intentioner 
för användningen av mark- och vattenområden. Här 
beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras 
och utvecklas på ett hållbart sätt. 

Samråd genomfördes under våren 2021. Efter sam-
rådet har planförslaget reviderats och ställs nu ut för 
granskning. Förslaget finns under utställningstiden 
tillgängligt på följande platser: 

• Utställning: ale.se/utstallning 
•  Kommunhuset i Nödinge, Ale Torg 7
•  Biblioteket i resecentrum Älvängen 
 
Digitala dialogmöten
Kommunstyrelsen inbjuder till digitala dialogmöten, 
tider finns på webbplatsen, www.ale.se/oversiktsplan. 
Anmälan om deltagande sker till kontaktcenter, e-post 
kontaktcenter@ale.se eller telefon 0303-70 30 00.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast den 
21 augusti via e-post till oversiktsplan@ale.se eller 
per post till Ale kommun, Kommunstyrelsen, över-
siktsplan, 449 80 Alafors. Märk din synpunkt med Ny 
ÖP Ale 2021 KS.2020.423 i ämnesraden. 

Undvik lukt och flugor  
i kärlet för matavfall
Nu när vi kommit in i en varmare period finns det risk 
att ditt matavfall börjar lukta och locka till sig flugor. 
Här har vi samlat några värdefulla tips för att minska 
problemen. 

• Byt papperspåse ofta, även om den inte är full.
• Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger 

det i papperspåsen.
• Torrskala grönt. Lyft upp påshållaren med den bruna 

påsen på diskbänken och skala lök, sallad och annat 
direkt i påsen.

• För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i 
tidningspapper, hushållspapper eller rivna äggkar-
tonger.

• Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och 
vira in dem i lite tidningspapper. Lägg därefter pake-
tet i den bruna påsen. 

• Stäng papperspåsen ordentligt genom att rulla ihop 
den innan du lägger den i kärlet.

• Skölj ur hela det bruna kärlet ordentligt med vatten, 
inga rengöringsmedel behövs.

• Ställ kärlet så skuggigt som möjligt.
• Lite ättika runt kanterna och på botten ger en fräsch 

doft och håller flugorna borta. 
• Det går även bra att strö trädgårdskalk runt kanter 

och i botten av kärlet. En matsked räcker.

Sommarlovsaktiviteter Kommunfullmäktige  
sammanträder 21 juni
Kommunfullmäktige sammanträder 21 juni kl 15.00 i 
Ale Kulturrum, Nödinge. På mötet kommer man bland 
annat att behandla

• Budget- och verksamhetsplan Ale kommun  
2022–2025

• Policy kommunikation, service och bemötande  
• Tilläggsäskande av investeringsmedel för  

VA-ledningar Älvängen-Nödinge inklusive  
uppgradering för framtida VA-försörjning 

Vi publicerar kommunfullmäktiges beslutsunderlag på 
www.ale.se/kf. Mötet är öppet för allmänheten men vi 
uppmanar er att följa sammanträdet via webben och 
inte på plats på grund av coronapandemin. 

Under punkten Allmänhetens frågestund finns möjlig-
heten att ställa frågor om ärendepunkter som fullmäk-
tige ska behandla under mötet.  Kontakta sekreterare i 
förväg på telefon 0303-70 32 60 och meddela din fråga. 

Kommunfullmäktigemötena sänds på www.ale.se. Du 
kan följa sändningen i moderna webbläsare, läsplattor 
och mobiltelefoner. Dessutom kan du se mötet i efter-
hand på www.ale.se/kf. 

ale.se/lov

Ändrade dagar för  
sophämtning vecka 25
Ordinarie dag Tömningsdag
måndag måndag  
tisdag måndag eller tisdag 
onsdag tisdag eller onsdag 
torsdag onsdag eller torsdag 
fredag (midsommarafton) torsdag 
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Vi hjälper dig
Socialtjänsten i Ale | ale.se/hjalp | 0303-70 30 00 

Våld och kränkningar är alltid fel.  
Oavsett hur det sker. 

Vill du prata om det?
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Ale kommun – Kommunikationsenheten – 2021-08-17

Kungörelse
Ett förslag till översiktsplan för Ale kommun finns tillgängligt
för granskning.

Översiktsplanen anger Ale kommuns intentioner för användningen
av mark- och vattenområden. Här beskrivs hur den byggda miljön ska 
användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt.
 
Samråd genomfördes under våren 2021. Efter samrådet har planför-
slaget reviderats och ställs nu ut för granskning. Förslaget finns under 
utställningstiden tillgängligt på följande platser:
 
• www.ale.se/utstallning 
• Kommunhuset i Nödinge, Ale Torg 7
• Biblioteket i resecentrum Älvängen 

Mer information: ale.se/oversiktsplan 

Digitala dialogmöten
Kommunstyrelsen inbjuder till digitala dialogmöten, tider finns på 
hemsidan. Anmälan om deltagande sker till kontaktcenter, e-post 
kontaktcenter@ale.se eller telefon 0303-70 30 00.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast 28 augusti via e-post 
till oversiktsplan@ale.se. Märk din synpunkt med Ny ÖP Ale 2021 
KS.2020.423 i ämnesraden. Du kan skicka in din synpunkt per post 
till Ale kommun, Kommunstyrelsen, översiktsplan, 449 80 Alafors.

 

 

 

 

www.ale.se/utstallning

A
le

 k
om

m
un

 –
 K

om
m

un
ik

at
io

ns
en

he
te

n 
– 

20
21

-0
8-

17

Helsidesannons.

Kommuninformationsannons. Kungörelseannons.

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-70 30 00 • www.ale.se • kommun@ale.se

Visste du att du bor i en kommun som kan erbjuda (nästan) allt du kan tänkas önska dig av en semester 
utomhus? Sol och bad, konst, sevärdheter, fornlämningar, historiska byggnader, naturreservat, muséer, fiske, 
fågelskådning, vandringsleder, medeltida kyrkor, hällristningar, unikt djur- och växtliv, vikingagård, pilgrimsled 
och mycket mycket mer. 

Hälsningar från 1700-talet!
ale.se/prastalund

Sol- och badsemester
ale.se/badplatser

Äntligen hemester! 

Hitta rätt med Hemesterkartan
I vår nya Hemesterkarta har vi samlat mängder  
av utomhusaktiviteter, sevärdheter och utflykts- 
mål som du som du kan ta dig för under din  
hemester. Dessutom hittar du mer information  
om alla aktiviteter, sevärdheter och utflyktsmål  
på ale.se. 

ale.se/hemesterkartan
ale.se/hemester

Soliga hälsningar 
från Surte!

ale.se/surte

Cykel-
semester
ale.se/cykeltur/familj

Vandrings-
semester
ale.se/vandringsleder
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ale.se/utegym

ale.se/cykeltur/traning
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Tryckt material

Logotypen placeras alltid i nedre högra hörnet för att 
markera att det är Ale kommun som är avsändaren. 
Ale kommuns logotyp ska helst ligga längst till höger 
också på samproducerade trycksaker.

Ska du göra en annons som täcker två sidor? Då räcker 
det med att logotypen ligger i nedre högra hörnet på 
den högra sidan.

Designgeneratorn på ale.se/mediabank innehåller 
mallar för broschyrer i A4 och A5, affischer och andra 
trycksaker. 

Annonser beställer du från kommunikationsenheten 
eller tidningen du annonserar i. En externt framställd 
annons ska skickas till kommunikationsenheten på 
e-post kommunikation@ale.se för godkännande innan 
den får tryckas.
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Jobba som vikarie 
i Ale kommun
Vi har öppet hus under april vid fyra tillfällen.

-

•  3 april kl 13.00–17.00
•  10 april kl 13.00–17.00
•  17 april kl 13.00–17.00
•  24 april kl 13.00–17.00

 
Verksamheter: Äldreomsorg, funktionshinder,  
förskola, kost, lokalvård, skola.

Välkomna! Ingen anmälan behövs.
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April
• FemAle Tisdag 2 april kl 12.00–14.00 Klädkällaren 

Fristående nätverk för kvinnliga företagare.
• Starta eget-mingel Onsdag 3 april kl 17.00–19.00

Företagstjänster på ett och samma ställe. Träffen
vänder sig till dig som har eller just ska starta eget 
företag i Ale.

• KomIn. Företag besöker kommunen Torsdag  
11 april. Näringslivsrådet gör studiebesök.

• Näringslivgalan. Torsdag 11 april kl 18.00. 
Missa inte årets stora företagsevent!

• Startseminarium Om att tänka tillväxt.
 Tisdag 23 april kl 15.00–18.00 Yesbox Gamlestaden 
För dig som är på väg att starta, nyligen startat före-       
tag eller känner dig som nybliven företagare.

Återkommande
• Drop in-affärsrådgivning Onsdagar kl 14.00–16.00 

Yesbox Gamlestan. 
Välkommen på kostnadsfri affärsrådgivning i Yesbox.
Det går att få rådgivning på svenska, engelska, persiska 
och arabiska.

• Företagslots 
Rådgivning med handläggare i pågående/kommande 
tillstånds- och tillsynsärenden. 
Bokas via lotsgruppen@ale.se eller tfn 0303-70 30 00

• Företagsakuten 
Kostnadsfri rådgivning för företag i Göteborgsregio-
nen som söker hjälp vid ekonomisk besvärlig situation.  
Kontakta 020-100 132

• Fler evenemang hittar du på 
yesboxgoteborg.se/kalender 
businessregiongoteborg.se/kalendarium

Företagsaktiviteter 2021
Ale kommun januari–juni 2021        

Juni
• Företagslunch med KS – Digitalisering och AI
Tisdag 4 juni kl 11.30–13.00 Alafors fabriker
Få saker är så omtalade som artificiell intelligens just
nu. Men vad kan vi förvänta oss? Vilka är riskerna? 
       

Maj
• FemAle Tisdag 7 maj kl 12.00–14.00 Klädkällaren 

Fristående nätverk för kvinnliga företagare.
• Stora företagsbesöksdagen  

Näringslivsrådet och representanter från kommunen 
besöker 25 företag under dagen.

Mars
• FemAle Tisdag 5 mars kl 12.00–14.00 Klädkällaren 

Fristående nätverk för kvinnliga företagare.
• Företagslunch – Företagsväxling

Onsdag 12 mars kl 11.30–13.00 Alafors fabriker
Ägarskiften är ett naturligt inslag i företagandets 
vardag. Men vad ska man tänka på när det är dags att 
lämna över?

• Företag365 – workshopserie  Fredag 15 mars kl 
09.00–12.00, Yesbox Gamlestaden
Workshops i affärsmodell, marknadsföring, ekonomi
och försäljning.

Februari
• FemAle Tisdag 5 februari kl 12.00–14.00 Klädkällaren 

Fristående nätverk för kvinnliga företagare.
• Afterwork(shop) – Äta, göra och bo lokalt  

Fredag 8 februari kl 16.30–20.00
Till dig som är eller vill bli leverantör av matupplevelser,
aktiviteter, evenemang och boenden i Ale. 

• Intresseträff REKO-ring Ale Tisdag 19 februari kl 
17.30–19.00 Alafors fabriker
Är du intresserad av att veta mer om vad REKO-ringar 
är? Välkommen på After Work!

• AW – Art of nowhere Torsdag 21 februari kl 17.30– 
19.00 Alafors Fabriker
Är du en kreatör? Välkommen på After work med 
halvuppstyrt mingel och konstnärliga inslag.

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post  Webb 
449 80 Alafors  212000-1439  0303-70 30 00  kommun@ale.se  www.ale.se

Anmäl dig och läs mer på  
ale.se/anmalan

Affisch.
Broschyr.

Månadsblad.

Verksamhetsplan 
med budget 2019
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Framtid i Ale

Flyer.

Ingen jävel vill  
väl bo i Ale!
Kom och lyssna på 200 Alebors  
röster om vår kommun.  
Var med och påverka!

Välkommen på öppet möte  
6 mars kl 18.00–21.00  
Teatern, Ale Kulturrum, Nödinge.

 
och barnpassning med  
pysselaktivitet för  
barn från 6 år.

ale.se/360
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Vi bjuder på fika, underhållning

www.ale.se
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Rollup.

Beachflagga.

Fordon
• Fordon ska vara antingen vita eller grå.

• Logotypen ska sitta på framdörren på båda sidor. 
Höjden på logotypen ska vara 33 cm.

• På baksidan av fordonet ska det finnas en logotyp 
med höjden 17 cm.

Beachflaggor, rollups och fordonsdekaler

Om du behöver en beachflagga, en rollup eller dekaler 
för fordon kontaktar du kommunikationsenheten på 
e-post kommunikation@ale.se. 

När du beställer vill vi ha förslag på:

• En tydlig och enkel rubrik.

• Eventuell brödtext (tänk på att hålla det kort).

• Bild eller illustration som passar verksamheten.

Designgeneratorn innehåller mallar för exempelvis 
rollups, men kontakta ändå kommunikationsenheten 
för stöd på e-post kommunikation@ale.se.

33 cm
17 cm
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Nolskolan
Skylt med svart text på vit botten.

Skyltar

Våra verksamheter ska ha en fasadskylt med verksam-
hetens namn och kommunens logotyp. Detta gäller 
oavsett om byggnaden är kommunens egen eller om 
kommunen hyr lokal. Kommunägda fastigheter märks 
med en skylt med kommunens logotyp om de inte har 
en fasadskylt. 

Inomhus används skyltprogram med utbytbara delar. 
Underlaget ska vara silverfärgat och texten svart om 
inte annat utseende är mer lämpligt för verksamheten.

Utomhusskyltar görs generellt med svart text på vit 
botten, på plåt eller på annat material. Det går också 
att göra skyltar med utskurna bokstäver i svart eller 
borstad silver monterade direkt på fasaden samt som 
folie på glasytor, då med vit eller frostad text.

Logotypens placering och storlek
Logotypen placeras till höger om skylttexten. Logo-
typens höjd och hur den ska linjera med texten är 
mallat. Mallen finns hos kommunikationsenheten. 

Textens typsnitt och storlek
Typsnittet Gill Sans MT Bold ska användas genom-
gående för utomhusskyltar. Texten ska skrivas med 
inledande versal, aldrig med enbart versaler. Undantag 
från denna regel är skyltar och annat material för till- 
fälliga evenemang, som får ha text som är både helt 
versal och helt gemen.

Skylt med utskurna bokstäver.
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Har du…

 5 ... använt logotypen? (sidan 4)

 5 ... gjort en frizon runt logotypen? (sidan 5)

 5 ... använt rätt typsnitt? (sidan 6)

 5 ... använt sidfot och tryckort? (sidan 7)

 5 ... fotografens tillstånd att använda (sidan 8)
 eventuella foton?

 5 ... tillstånd från personerna på fotona (sidan 8)
 att använda eventuella foton?

 5 ... rätt färger? (sidan 9)

Checklista

Är du osäker på något? Vi på kommunikationsenhe-
ten hjälper gärna till. Vi finns på e-post kommunika-
tion@ale.se
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Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-70 30 00 • www.ale.se • kommun@ale.se


