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Förord
Liksom vilka andra kommuner, företag och orga-

nisationer som helst, är vi i Hultsfred beroende av 

hur omgivningen upp fattar oss. För att Hultsfreds 

kommun och platsen Hultsfred ska uppfattas 

positivt, krävs en medvetenhet om vår identitet 

hos både medborgare, kommunanställda, före-

tag och organisationer. Det krävs också att alla 

känner delaktig het och intresse för vår kommun. 

Oavsett om du har bott och verkat i Hultsfred 

lång eller kort tid, oavsett vilket yrke  eller vilken 

bakgrund du har, är du en viktig ambassadör för 

varumärket Hultsfred. När vi använder begreppet 

Hultsfred omfattar det givetvis hela kommunen.

Bakgrund
Denna handbok beskriver kommunens grafiska 

profilprogram, både som organisation och som 

geografisk plats. En grafisk profil är inte hämtad 

ur tomma intet. Den bottnar i en djup analys över 

våra styrkor som plats och hur vi vill uppfattas. 

Därför innehåller dokumentet även en varumär-

keskärna och en framtidsbild med våra värdeord. 

Detta tillsammans beskriver hur vi vill utveckla 

vårt varumärke i alla sammanhang.

 
Enhetligt ansikte utåt
Syftet med en grafisk profil är att stärka Hultsfred 

genom att vi visar upp ett enhetligt ansikte 

utåt. När Hultsfred, med sitt samlade utbud av 

varor, kompetens, service och tjänster, har en 

gemensam grafisk profil som alltid kommunice-

rar samma värden, får mottagaren en enhetlig 

och tydlig bild av oss. Oavsett vem i Hultsfred 

som är avsändare! Då har vi med hjälp av ett 

enhetligt ansikte skapat en förutsättning för att 

bygga en stark och framgångsrik kommun. Det 

vinner alla på! Det grafiska profilprogrammet 

omfattar samtliga nämnder, förvaltningar och 

helägda bolag. Se även under punkt 16 i handbo-

ken om särprofilering och andra avsteg från den 

grafiska profilen

Ett arbetsredskap 
Målet med vår grafiska profil är att den ska 

fungera som ett arbetsredskap, ett verktyg som 

höjer kvaliteten i det dagliga arbetet. Genom vår 

grafiska profil kan arbetet med utformning av 

information både underlättas och effektiviseras. 

Kommunens koncernledning är den som ansva-

rar för varumärkesarbetet med särskilt ansvar hos 

utvecklingschefen. I det dagliga handhavandet 

är det kommunens informationsavdelning som 

jobbar med detta och kan svara på frågor. Det 

finns även varumärkesledare på varje förvaltning 

i kommunen som kan ge stöd åt organisationen. 

Kontakta alltid informationsavdelningen eller 

varumärkesledarna om du känner att något är 

tveksamt. Och kom ihåg att det alltid är bättre att 

fråga en gång för mycket!

Thorbjörn Svahn

Informationssekreterare

thorbjorn.svahn@hultsfred.se

0495-24 08 37

Hultsfreds kommun
oktober 2010
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En vanlig uppfattning är att ett varumärke är 

samma sak som en logotype, men så enkelt är 

det inte. Ett varumärke är så mycket mer. Både 

sådant man kan se och ta på (färg, form och 

logotype), och sådant som man inte kan ta på 

men upplever och känner (attityder och värde-

ringar). Därför brukar man säga att ett varumärke 

är en form av kvalitetsgarant och representant för 

organisationen, tjänsterna, medarbetarna och 

löftena som utfästs till omgivningen. Det är en 

representant för ett värdemässigt ställningsta-

gande. Varumärket är också en symbol för det 

mervärde som skapar arbetsglädje och engage-

mang. Samtidigt som varumärket blir ett resultat 

av det man åstadkommer gemensamt. I det 

engelska språket skiljer man klokt nog på ”tra-

demark” (färg, form och logotype) och ”brand” 

(attityder och värderingar).

Varumärket Hultsfred har därför två delar. Den 

visuella grafiska delen och varumärkeskärnan; 

Du syns och hörs i Hultsfred.

01 Vad är ett varumärke?

Du syns och hörs i Hultsfred är essensen av ett 
stort varumärkesarbete. Den attityden och det 
förhållningssättet är navet för vår kommunikation, 
liksom vårt beteende och vårt bemötande gentemot 
varandra och omvärlden. Du syns och hörs i 
Hultsfred innebär:

- Det finns plats för dig i Hultsfred
- Hultsfred är en kommun där vi ser varandra
- Här kan du utveckla ditt företag och dina intressen
- Vi uppmuntrar människor att ta initiativ

Du syns och hörs i hultsfreD!
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Handlingskraft
Initiativtagande, aktivt bemötande, 
idéer 
blir verklighet.

Nyskapande 
Kreativt nytänkande över gränserna, 
dialog, samverkan och modernt 
förhållningssätt.

Attraktionskraft
Öka Hultsfreds attraktion genom att 
utveckla och förändra attityder. Ta 
tillvara det lilla och göra det stort. 
Synas och bli sedd, höras, lyssna och 
bli lyssnad på.

Upplevelse och rekreation
Att njuta av naturens skönhet, äkthet 
och enkelhet kan översättas till såväl 
arbetsmilö, bostadsområde som till 
erbjudanden för turism och näringsliv.

Stolthet
Respekt och stolthet för den jag är. 
Alla är olika. Tillsammans är vi starka. 
Självkänsla byggs inifrån.

Jämställdhet och tolerans
Här respekterar vi varandra oavsett 
kön, ålder och etniskt ursprung. Vi 
strävar efter jämställdhet på alla plan. 
Tolerans för alla är en självklarhet.

02 Framtidsbild och värdeord
En framtidsbild är en visualisering av framtiden.  

I ord, färg och bild skapar vi oss en gemensam 

bild av vart vi vill nå. Det är viktigt för att alla ska 

sträva åt samma håll. Framtidsbilden baseras på 

varumärkesplattformen, som i sin tur bygger på 

genomförda undersökningar och intervjuer. Och 

det är på värdeorden i vår framtidsbild som sedan 

den grafiska profilen, manualen för hur vi ska 

synas i färg och form, grundas. På en strategisk 

grund får den kreativa idéhöjden fritt spelrum. 

Men det är viktigt att minnas att ingenting är en 

slump, inga färger, former och ordval är tagna ur 

luften. Alla delar bygger på varandra, och reflek-

terar vår egen uppfattning om Hultsfred. Vår 

identitet.
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03 Målgruppsprismat

Kommunanställda

Näringsliv

Kommuninvånare

Politiker

Organisationer 
och föreningar

Potentiella inflyttare

Erbjudande

Upplevt värde

Du syns  
och hörs i
 Hultsfred

Använd prismat på följande vis. Bestäm en målgrupp som är aktuell för er verksamhet och specificera den 

ganska väl. Diskutera sedan vilka värden som kan vara viktiga för dem om de flyttar till Hultsfred. Skriv upp alla 

upplevda värden som ni kommer på. Gå sedan igenom dem kritiskt och ifrågasätt om dessa värden verkligen 

stämmer med verkligheten. Formulera sedan ett erbjudande som grundar sig på de värden som ni verkligen 

står för och de som ni känner är mest viktiga för den aktuella målgruppen.

Exempel: Målgruppen är ”familjer med barn under tio år som bor i storstad”.  Upplevda värden kan exempelvis 

vara mindre barngrupper på dagis, närheten till bad och natur, billigare boende, bra kommunikationer m.fl. 

I detta exempel kan vi enas om att barngrupperna och kommunikationerna inte stämmer. Av de kvarvarande 

vet vi genom kunskap om målgruppen att närheten till bad och natur är viktigast och då formulerar vi ett 

erbjudande av detta. Exempel på ett sådant erbjudande kan vara ”Här cyklar barnen själva till badet” eller 

”Lingonskogen finns på gångavstånd”. Dessa erbjudande bör givetvis stämmas av med målgruppen innan 

man exempelvis bygger en kampanj med dem som grund.  

Prismat är en modell för att se hur kärnan ska genomsyra all kommunikation. Visserligen anpassas erbju-

dande och värden för varje enskild målgrupp men de har ändå sin grund i samma kärna. Samma grundläg-

gande värderingar ska finnas med i all kommunikation och de ska kunna härledas till ”Du syns och hörs i 

Hultsfred”.-
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04 Hur beskriver vi Hultsfred?

Denna text är den text som alltid ska användas när du beskriver Hultsfred. Inga ändringar, inga andra 
beskrivningar, utan använd den som den är. Ju fler som kommunicerar samma sak – desto starkare och tydligare 
blir bilden av Hultsfred.

Under O:\mallar\Presentationer finns det en  svensk och engelsk kommunpresentation som alla kan använda 
sig av. 

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 

stora möjligheter för både barn och vuxna. En 

omväxlande natur med många sjöar erbjuder 

spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här 

finns också ett rikt föreningsliv med tonvikt på 

idrott, musik och kultur. 

Hultsfreds kommun har en bas av tillverknings-

industri som under senare år breddats med 

ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. Ett 

växande utbud av utbildningar, inklusive högsko-

leutbildningar med inriktning på bl.a. musikin-

dustri, hälsa och media samt två gymnasier, ett 

med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, 

förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 

kommun där det finns plats för individer, initiativ 

och idéer. Du syns och hörs i Hultsfred. 

Kommunens vapen
Hultsfreds kommuns vapen består av tre delar. Vattenhjulet som symboli-
serar näringslivet, mittpartiet som för tankarna till Emån och dess biflöden 
samt skogskommunens granar. 
 
Hultsfreds kommuns vapen fastställdes 1982 och är skapat av Riksarkivet. 
Inspiration har hämtats från de vapen Virserums köping och Mörlunda 
kommun hade. 

Vattenhjulet i botten syftar på industrierna i kommunen. I Virserums 
vapen fanns inte mindre än tre vattenhjul. Det silverfärgade mittpartiet ska 
föra tankarna till Emån och dess biflöden. Den stiliserade ån fanns såväl 
i Virserums som Mörlundas vapen. De tre granarna vill föra tankarna till 
skogsbygd och skogsnäringen.

. 
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Symbolen Hultsfred (vägskylten) och den nya 

profilen (färg och form) är en symbol för nytän-

kandet i kommunen. Dessa ska laddas med 

positiva värden som hänger ihop med ”Du syns 

och hörs i Hultsfred”. Symbolen ersätter inte 

kommunens logotyp utan de kan användas till-

sammans. Kommunvapnet står för den formella 

avsändaren Hultsfreds kommun. Skylten är en 

grafisk symbol som förmedlar de positiva värden 

som kommunen står för. Symbolen har även en 

övergripande funktion som informell avsändare 

för ”platsen Hultsfred”. Endast de organisationer, 

förvaltningar eller företag som ställer sig bakom 

vår varumärkeskärna, och de värderingar den står 

för, får använda symbolen Hultsfred och den nya 

profilen. Det är Hultsfreds kommun som äger 

varumärket och som avgör hur färg, form och 

symbol får användas. I början är det klokt att 

låta all produktion gå genom informationsavdel-

ningen.

Logotypen står som formell avsändare för 
organisationen Hultsfreds kommun. 

Symbolen Hultsfred förmedlar de positiva värden 
som kommunen står för. Skylten fungerar även som 
informell avsändare.

05 Symbolen Hultsfred och 
logotypen Hultsfred
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05 Symbolen Hultsfred

Vad står  symbolen 
Hultsfred för?

• Symbolen står för en attityd, ett förhållningssätt

• Symbolen står för ”Du syns och hörs i Hultsfred”

 • En samlande avsändare för marknadsföring av 
platsen Hultsfreds kommun

• Under denna ryms både offentlig, privat och  
ideell verksamhet. 

• Kommunen ”äger” symbolen och styr ramverket. 

• Övrig verksamhet arbetar vidare med sina 
ordinarie logotyper och sina profiler

• Budskapet styr när symbolen ska användas

Vid tryck
Använd symbolen i original. Du kan ladda ner den 

från www.hultsfred.se/grafiskprofil

Släng alla gamla varianter!
Vi har behållit symbolens karaktär, men säkerställt 

kvaliteten och användningen. Vi har också ökat 

funktionaliteten genom att utöka med en svartvit 

logotyp. Observera att inga gamla versioner av 

symbolen ska användas. 

Detta är platsen Hultsfreds kommuns symbol. 
Används i alla sammanhang när du har 
möjlighet att exponera den i färg.

Symbolen i svartvitt.

Symbolen negativ på svart eller färgad bakgrund

Viktigt att tänka på!

• Symbolen får inte förändras.

• Endast dessa varianter får användas.

• Tillägg i text får inte göras.

• Formen och dess proportioner får inte          
  förändras.
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06 Vem använder och hur?
Grundläggande regler - riktlinjer. Vem får använ-

da symbolen och när? Hur ska man tänka?

Vem ligger överst i hierarkin?
Hierarki och placering av andra logotyper är en 

nyckelfråga för kommunikationen. Generellt kan 

man säga så här: 

 När budskapet gagnar Hultfred som helhet 

och  bygger på ”Du syns och hörs” då styr 

Hultsfreds nya profil. 

 Ta exempelvis ett samverkande projekt, där de 

som är med i projektet får synas genom text eller 

med sin logotyper under symbolen. 

De olika aktörer som medverkar under sym-

bolen behåller sina egna profiler i allt material 

som de använder för sin egen kommunikation.  

Hultsfreds övergripande profil används enbart 

när det gäller Hultsfreds kommun och budskap 

som stämmer överens med ”Du syns och hörs”. 

På detta sätt kan alla som ställer upp på varu-

märkeskärnan vara delaktiga i kommunikationen 

av Hultsfred, utan att för den skull överge sina 

egna identiteter. 

 När Hultsfreds kommun är ensam avsän-

dare kombineras symbolen med Hultsfreds kom-

muns logotyp. Symbolen kan även kombineras 

med andra aktörer som avsändare men då sätts 

dessa oftast i text.  

HiERARKi

AKTöRER/SAMARBETSPARTNER

I alla sammanhang där olika aktörer, inklusive Hultsfreds 
kommun, samverkar under Hultsfreds varumärkesparaply är det 
viktigt att understryka hierarkin. Specifika exempel på hur detta 
kan se ut presenteras under avsnittet Avsändare.

Viktigt att tänka på!

• Hultsfreds nya profil används av Hultsfreds 
kommun och budskap som stämmer med ”Du 
syns och hörs”. 

• Övriga aktörer underordnas med sina logotyper 
eller i text.

• Studera exempel under avsnittet Avsändare.
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Du syns och hörs i Hultsfred!
Scala Sans Bold

Du syns och hörs i Hultsfred!
Arial Regular

Du syns och hörs i Hultsfred!
Times New Roman

Du syns och hörs i Hultsfred!
Scala Sans Light

Du syns och hörs i Hultsfred!
Scala Sans Regular

Du syns och hörs i Hultsfred!
Scala Sans Black

Du syns och hörs i hultsfreD!
Scala Sans CAPS

Du syns och hörs i Hultsfred!
Janson Text

07 Typsnitt och typografi
För att skapa ett enhetligt ansikte utåt räcker det 

inte med att vara konsekvent i hur vi använder vår 

logotype. Det krävs även en gemensam typografi 

i allt kommunikationsmaterial. Med begreppet 

typografi avses det som bestämmer bokstävernas 

mellanrum och utformning.

 I Hultsfreds grafiska profil ingår valet av typ-

snitt. Det finns två typsnitt att välja ibland: Scala 

och Janson är våra profilerande typsnitt. Vi har 

även två alternativa typsnitt: Arial och Times.

  

Typsnittens egenskaper
Scala är ett typsnitt som fungerar särskilt väl i 

olika rubriker. Janson är särskilt anpassat till bröd-

texter. De betraktas som relativt ovanliga typsnitt 

och finns som regel inte installerade på kommu-

nens datorer. Typsnitten finns bara installerade på 

ett fåtal av kommunens datorer. 

Om du inte har tillgång till dessa typsnitt kan du 

byta ut Scala till Arial och Janson till Times.

För mer detaljerad information; kontakta informa-

tionsavdelningen.

• Scala och Janson är profilerande typsnitt.

• Scala kan bytas mot Arial 

• Janson kan bytas mot Times.

Profilerande rubriktypsnitt

Alternativa typsnitt för kontor och webb

Profilerande brödtypsnitt

MER äN BARA

EN HElG i JUli
Exempel på typografi i block 
Scala Sans Bold i versaler

3° lutning

12° lutning

Du syns och hörs i Hultsfred!
Arial Bold
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Hultsfreds färgskala består av en dimblå grund-

färg och ett antal kalla och varma accentfärger 

som kryddar vardagen. Utgå ifrån grundfärgen 

och anpassa sedan efter bild och sammanhang. 

 Eftersom formspråket (se nästa punkt) är så 

starkt profilerande och lätt att känna igen kan vi 

variera färgskalan för att visa allt vad Hultsfred är 

och har att erbjuda.

• Hultsfreds grundfärg är Dimblå.

• Grundfärgen kan bytas eller kompletteras 

   med valfri accentfärg.

• En kompletterande färg finns för större text 

   på grundfärgen, Djupt Dimblå.

• Anpassa färgval till ditt tema/tilltal samt 

   till bildvalet.

• Profilen kan även användas i svartvita 

   produktioner

• Vitt är alltid en färg om inget annat passar

• Färgskalor för webben se sidan 38

08 Färgskala
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Hultsfreds färgskala med Dimblå som grundfärg och sju accentfärger att krydda vardagen med. 
Anpassa efter sammanhang, tillfälle och bild. Komplementfärgen Djupt dimblå används endast till 
text på grundfärgen Dimblå. Undvik att trycka text i 4-färg (cmyk) vid liten typografi.

Accent Solglimt svart text vid små typsnitt. vid större typsnitt är det OK att använda vit text.. • 
Grundfärgen Dimblå svart text vid små typsnitt, framför komplementfärgen Djupt dimblå.• 
Accent Björklöv svart text vid små typsnitt. Vid större typsnitt är det OK att använda vit text.• 

Grundfärg

Dimblå

Grundfärgskomplement Djupt dimblå (till text på dimblå)

Grundfärg: Dimblå
PMS 5445

PANTONE 5445 

C 15
M 0
Y 0
K 15
Grundfärgskomlement: Djupt dimblå
PMS 5405

PANTONE 5405 

C 70
M 0
Y 0
K 70
Accent 01: Skogsgrön
C 100
M 0
Y 30
K 60
PANTONE 3165 
Accent 02: Himmelsblå
C 90
M 0
Y 10
K 0
PANTONE 312 
Accent 03: Björklöv
C 30
M 0
Y 100
K 10
PANTONE 390 
Accent 04: Solglimt
C 0
M 40
Y 100
K  0
PANTONE 129 
Accent 05: Energiröd
C 0
M 100
Y 60
K 0
PANTONE 199 
Accent 06: Höstlöv
C 0
M 100
Y 60
K 60
PANTONE 195 
Accent 07: Asfalt
C 0
M 0
Y 0
K 100
PANTONE Process Black 

R 172
G 198
B 211

R 6
G 67
B 90

R 0
G 72
B 80

R 0
G 164
B 214

R 158
G 186
B 33

R 246
G 149
B 23

R 230
G 0
B 64

R 100
G 0
B 23

R 25
G 23
B 24

PMS 293  Teckensnitt Tratex 
R 0
G 91
B 171

PMS 293  Teckensnitt Scala Sans bold  
Grå Cool Gray 3
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En stark grundform som följer Hultsfreds symbol. Formen skapar 
igenkänning och blir ett tydligt signum för kommunikationen. 

Variationer på formen. 
Profilformen kan användas som sidhuvud eller 
sidfot. Den kan också fungera som hel ruta som 
fylls med färgfält eller bild.   

Hultsfred har ett starkt formspråk som skapar 

igenkänning och blir ett tydligt signum för kom-

munikationen. Grundformen är anpassad för 

att följa Hultsfreds symbol. Formen kan sedan 

användas med eller utan symbol och varieras för 

att fungera i olika sammanhang, men bibehåller 

alltid samma proportioner.

Så här gör du
• Använd avståndsrutorna för att beräkna 

   avståndet mot dokumentens kant.

• Sidhuvud och sidfot (a) beräknas med gul ruta.

• Hela formrutor beräknas med orange ruta (b).

• Använd anvisningarna som riktlinjer. 

  

09 Profilerande form

Grundform med symbol

a) Sidhuvud/sidfot

Avståndsruta sidhuvud/sidfot. 
Beräkna avståndet enligt ovan.
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luftspalt
När det övre vänstra hörnet används ska luft-
spalten mellan logotyp och bildfältet ha samma 
distans som det nedre högra hörnets luftspalt.
 

Så här gör du
• Använd avståndsrutorna för att beräkna 

   avståndet mot dokumentens kant.

• Det är skylten som styr storleken på av-

  ståndsrutorna.

• Halva skyltens höjd= storlek på rutan

• Använd anvisningarna som riktlinjer. 

 

Här visas exempel där man har valt för stor respek-
tive för liten distans.

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar erb-
juder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också ett 
rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga 
Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för musikin-
tresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsin-
dustri som under senare år breddats med ett ökat antal handels- och 
tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, inklusive högskoleut-
bildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa och media samt 
två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, 
förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns 
plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar erb-
juder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också ett 
rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga 
Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för musikin-
tresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsin-
dustri som under senare år breddats med ett ökat antal handels- och 
tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, inklusive högskoleut-
bildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa och media samt 
två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, 
förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns 
plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

09 Profilerande form

Symbolens avstånd till profilformen 
och minsta storlek

20 mm

Avståndsruta hel form= halva skyltens höjd

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar erb-
juder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också ett 
rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga 
Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för musikin-
tresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsin-
dustri som under senare år breddats med ett ökat antal handels- och 
tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, inklusive högskoleut-
bildningar med inriktning på bl.a. musik-industri, hälsa och media samt 
två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, 
förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns 
plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Max avstånd till den yttre ramlinjen

b) Hel färgruta

Minsta storlek
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DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för både barn och vuxna. En omväx-
lande natur med många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av 
Sveriges största mötesplatser för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. 
Ett växande utbud av utbildningar, inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musik-
industri, hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, 
förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för individer, initiativ 
och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

09 Profilerande form
En bra proportion är att sträva efter att ha 
50/5o fördelning på fälten. Till exempel att 
översta delen fylls av en bild och understa 
delen fylls av ett färgfält med text i.

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, in-
klusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 
hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med 
musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 
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Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för 
musikintresserade ungdomar... 

Du syns och hörs i Hultsfred! Du syns och hörs i Hultsfred! 

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för 
musikintresserade ungdomar... 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

09 Profilerande form

Hel färgruta

Fylld med bild

Använd profilformen med 
förstånd. Komplettera 
formspråket med hela bildytor 
och som här en utskjutande 
inforuta med rundade hörn.

Duis autem vel eum iriure dolor  

in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis.

TIO STEG

Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

  1

Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

  2

Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

  3

Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

  4 

Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

  5 Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

10

Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

  9

Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

  8

Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

  7

Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis.

  6
Mindre rutor utan 
symbol



Hultsfreds grafiska profil Sidan 17

Hörneffekter
Rundningarna på hörnen ska stå i proportion till 
vägskyltens hörn. Här går det inte att ange exakta 
grader. Det är proportioner som gäller.  
A4 = 4 mm
A5- 3 mm

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för både 
barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar erbjuder 
spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också ett rikt 
föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga 
Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för musik-
intresserade ungdomar. 
Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsindustri som under senare 
år breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. Ett växande 
utbud av utbildningar, inklusive högskoleutbildningar med inriktning på 
bl.a. musikindustri, hälsa och media samt två gymnasier, ett med 
hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, förstärker vår framtida att-
raktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för individer, initiativ 
och idéer. 
 
Du syns och hörs i Hultsfred! 

DET GÅR SOM

PÅ RÄLS

Exempel där de rundade hörnen står i proportion 
till skylten

09 Profilerande form

Exempel där de rundade hörnen inte 
står i proportion till skylten. 
Här har för högt värde valts.

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för både 
barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar erbjuder 
spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också ett rikt 
föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga 
Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för musik-
intresserade ungdomar. 
Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsindustri som under senare 
år breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. Ett växande 
utbud av utbildningar, inklusive högskoleutbildningar med inriktning på 
bl.a. musikindustri, hälsa och media samt två gymnasier, ett med 
hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, förstärker vår framtida att-
raktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för individer, initiativ 
och idéer. 
 
Du syns och hörs i Hultsfred! 

DET GÅR SOM

PÅ RÄLS
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Storlek på logotyp
Det är viktigt att storleken på logotypen har rätt 
storlek i förhållande till valt format. Vid val av för 
stor logotyp respektive för liten resulterar det i att 
formen försvinner.

Att tänka på

I A5- format bör logotypen vara cirka 35 mm bred.

I A4- format bör logotypen vara cirka 50 mm 

bred.

Kultur- och 
Fritidsguide

Ett aktivt föreningsliv för alla åldrar

Kultur- och 
Fritidsguide

Ett aktivt föreningsliv för alla åldrar

Kulturhusens Dag i Fröreda Storegård

Kultur- och 
Fritidsguide

Ett aktivt föreningsliv för alla åldrar

Kultur- och 
fritidsguide

2009

Ett aktivt föreningsliv för alla åldrar

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och 
fritidsguide

2009

Ett aktivt föreningsliv för alla åldrar

Kultur- och fritidsförvaltningen

Exempel där man har valt för stor skylt, vilket 
resulterar till att formen försvinner.

Exempel där logo och form harmonerar med 
varandra.

09 Profilerande form
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Tillsammans ska 
vi utveckla 

vår kommun

Hultsfred är en lugn och trygg kommun 

Med stora möjligheter för både barn och vuxna. En omväxlande 
natur med många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn och 
rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv med tonvikt på 
idrott, musik och kultur. Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av 
Sveriges största mötesplatser för musikintresserade ungdomar.
Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsindustri som under 
senare år breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. 
Ett växande utbud av utbildningar, inklusive högskoleutbildningar 
med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa och media samt två 
gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, 
förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kommun där det 
finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Yttre och inre ramlinje Att tänka på

Den yttre ramlinjen ska vara svart och 
tjocklek 0,25- 0,5.

Ramlinjen i  den inre formen ska alltid vara 

tjockare än den yttre.

Tillsammans ska 
vi utveckla 

vår kommun

Hultsfred är en lugn och trygg kommun. 

Med stora möjligheter för både barn och vuxna. En omväxlande 
natur med många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn och 
rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv med tonvikt på 
idrott, musik och kultur. Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av 
Sveriges största mötesplatser för musikintresserade ungdomar.
Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsindustri som under 
senare år breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. 
Ett växande utbud av utbildningar, inklusive högskoleutbildningar 
med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa och media samt två 
gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, 
förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kommun där det 
finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Tillsammans ska 
vi utveckla 

vår kommun

Hultsfred är en lugn och trygg kommun 

Med stora möjligheter för både barn och vuxna. En omväxlande 
natur med många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn och 
rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv med tonvikt på 
idrott, musik och kultur. Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av 
Sveriges största mötesplatser för musikintresserade ungdomar.
Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsindustri som under 
senare år breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. 
Ett växande utbud av utbildningar, inklusive högskoleutbildningar 
med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa och media samt två 
gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, 
förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kommun där det 
finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Tillsammans ska 
vi utveckla 

vår kommun

Hultsfred är en lugn och trygg kommun. 

Med stora möjligheter för både barn och vuxna. En omväxlande 
natur med många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn och 
rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv med tonvikt på 
idrott, musik och kultur. Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av 
Sveriges största mötesplatser för musikintresserade ungdomar.
Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsindustri som under 
senare år breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. 
Ett växande utbud av utbildningar, inklusive högskoleutbildningar 
med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa och media samt två 
gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, 
förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kommun där det 
finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

09 Profilerande form

Den yttre ramlinjen 
ska alltid vara svart

Det får inte finnas 
en inre ramlinje 
runt formen.
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När båda hörnen används är det viktigt att de 
står i så nära proportion till varandra som 
möjligt.

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar erb-
juder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, inklu-
sive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa 
och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musi-
kindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kom-
mun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, inklu-
sive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa 
och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med musi-
kindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en kom-
mun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Exempel där hörnen står i proportion till varandra

Exempel där hörnen inte står i proportion till 
varandra

Kultur och Fritid
0495-24 00 00
kultur.fritid@hultsfred.se
www.hultsfred.se

Presentkort

Tänk på att bilden inte får ta överhand.

Kultur och Fritid
0495-24 00 00
kultur.fritid@hultsfred.se
www.hultsfred.se Presentkort

Exempel på hur det inte får se ut

09 Profilerande form
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Blockrubrik Att tänka på

Blockrubriker ska ha aktiva verb, utrop, uppman-
ingar etc. och användas sparsamt. Inga över-
skrifter i dessa. 

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, 
inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 
hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med 
musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

HÄR TRIVS

GAMMAL SOM UNG

Typografin i blockrubrik ska 
alltid vara Scala Sans Bold i 
versaler. 

09 Profilerande form

MÅl OCH RiKTliNJER

2009

Dålig text är 
en överskrift

SATSA AllT
3° lutning

12° lutning

Bra aktivt verb

PÅ EN STöT!
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Nya rubrikfält

09 Profilerande form

FRISKVÅRD FÖR KOMMUNANSTÄLLDA VÅREN 2009

AD Afrikansk dans tfn 24 05 30
Se särskilt anslag/utskick

A ABF tfn 126 15
Linedance

AB ABF tfn 126 15 
Hälsoskola. Livet är ditt – om kost och
motion, stress och motivation

BH   Bad Hagadal tfn 24 05 30
Måndag    13-21
 19.30-20.45        motionssim
Tisdag   13-20
Onsdag   13-20
Torsdag     06-08       morgonbad
         12-13          lunchsim
          13-21       relaxbad 19-20.45
Fredag.   13-20
Lördag 11-16
Söndag 13-17
Kassan stänger 30 min före badtidens slut

BV   Bad Virserum tfn 24 05 41
Onsdag  damer       09.30-11.30
 herrar       12.30-14
 gemensamt        17-19  
Torsdag  dam+ungdom    17-18.30
 relaxbad fr.16 år  18.30-20
Fredag  herrar+ungdom  16-19
 relaxbad fr.16 år  18-19
Söndag  familjebad        14-16
  udda veckor 

CH   Spinning Hultsfred tfn 24 05 30
Måndag 19-20        lätt+styrka 
Tisdag 18.30-20         intensiv+styrka
Onsdag 12-12.45       medel
Onsdag 18-19       medel
Torsdag 19-19.45        nybörjar/Lätt

CS   Spinning Silverdalen tfn 24 05 30
Söndag 18-19

CV Spinning Virserum Strandskolan
tfn 24 05 41
Måndag 18-19
Onsdag 18-19
Torsdag 18-19
           
D   Bordtennis 
Hagadal   tfn 24 05 30
Silverdalen sporth.  tfn 406 40

E Egen vald gruppaktivitet
Minst 5 pers, hyra sporthall 
tfn 24 05 02, 24 05 07

FH   Friskotek, Hultsfred tfn 24 05 30
Mån, Tis, Ons   08-22, 

Silverdalens  sporthall
Onsdag  18-19  lättgympa

N Badminton, Hagadal tfn 24 05 30

OH Boxing Hultsfred tfn 24 05 30
Söndag 18.30-20 Hagadal

OVI Boxing Virserum tfn 24 05 41 
Tisdag   19-20.30 Sparbankshallen
Söndag     18.30-20  Sparbankshallen

PH Stavgång Hultsfred 
HOK-stugan, Gunilla Sävenstrand
tfn 128 61

PNY Stavgång Hagadal Våga Friskt
Nybörjare anmälan 24 05 30

PMÅ Stavgång Målilla
Intresseanmälan tfn 24 05 30

PMÖ Stavgång Vena-Mörlunda
friluftsfrämjande
Intresseanmälan tfn 239 53

PVE Stavgång Vena SK Lojal
Intresseanm. tfn 603 22
 
Q Qigong/Chiball Våga Friskt/ABF
Anmälan ABF tfn 126 16        
OBS! Cirkelavgift tas ut av ABF

R Tipspromenad
Se särskilda utskick, kontakta arrangör.

RO Roddmaskin, Hagadal
Bokning 24 05 30

TH Vattenaktivitet Hagadal tfn 24 05 30
Tisdag     20-20.45  vattengympa
             20.45-21.30  vattenträning Herr
Onsdag    20-20.45  aquabike
Torsdag   11-12  vattengympa

TV Vattenaktivitet  
Virserums Badhus tfn 24 05 41
Tisdag      18.30-19.15
 19.15-20  vattengympa

U Squash tfn 24 05 30

Mer information: 
Christina Brandt  24 05 01
Hagadal  24 05 30

 En aktivitet är gratis per vecka. Du kan inte spara ihop till flera 
 aktiviteter samma vecka. Kortet gäller kalenderåret 2009

Onsdag     17-20 endast  tjejer
Torsdag 06-21
Fredag 08-21 
Lör-Sön 09-19

FMÖ Friskotek Mörlunda tfn 24 05 40
Mån-Fre 16-22
Lör-Sön 09-19

FV   Friskotek Virserum  tfn 24 05 41
Mån-Fre  09-22
Lör-Sön  10-22
Onsdag  17-19   endast tjejer  

GH Gympa Våga Friskt Hultsfred
Tisdag   07-7.50  gympa, Hagadal

GHA Stationsträning Våga Friskt, Hagadal  
Måndag     18-19  HGK/Våga Friskt, 

GP Pilates Våga Friskt  Råsebäckskolan
Prova på v. 3 och 4
Måndag  19-20  nybörjare
Torsdag  17-18  fortsättning
               18-19  fortsättning
12 gånger, anmälan tfn 24 05 30

GPVE Pilates  Vena
Måndag  19.15-20.15
12 ggr anmälan tfn 24 05 30

H Gympa HGK Hultsfred
Hagadal
Måndag    19-20  lättgympa
  20-21 danspass
Tisdag    20-21  gympa
Onsdag    18.30-19.30 Core, Råsebäck

HP Pump Hultsfred tfn 24 05 30
Tisdag    17.15-18.30
Torsdag  17.30-18.45

I Stationsträning Målilla Våga Friskt
Onsdag  18.30-19.30

J Gympa Mörlunda GIF
Onsdag  19.30-20.30  lättgympa Dam

K Gympa Virserum Våga friskt
Måndag  19-20  Strandskolan

LD Linedance  Vuxenskolan, Vena tfn 603 19
Onsdag 19-20

LV Gympa Vena, Vuxenskolan
Tisdag   19-20  gympa

M Gympa Silverdalen GK

Detta är ett sammarbete mellan Hultsfred kommuns föreningar och Våga Friskt

Glöm inte bort möjligheten att
prova delkroppsmassage till en
kostnad av 100 kr.
För mer info ring Hagadal 24 05 30

Aktiviteterna startar v 3
Vissa platser är begränsade för- 
vissa dig om att det finns plats

FRISKVÅRD FÖR KOMMUNANSTÄLLDA VÅREN 2009

AD Afrikansk dans tfn 24 05 30
Se särskilt anslag/utskick

A ABF tfn 126 15
Linedance

AB ABF tfn 126 15 
Hälsoskola. Livet är ditt – om kost och
motion, stress och motivation

BH   Bad Hagadal tfn 24 05 30
Måndag    13-21
 19.30-20.45        motionssim
Tisdag   13-20
Onsdag   13-20
Torsdag     06-08       morgonbad
         12-13          lunchsim
          13-21       relaxbad 19-20.45
Fredag.   13-20
Lördag 11-16
Söndag 13-17
Kassan stänger 30 min före badtidens slut

BV   Bad Virserum tfn 24 05 41
Onsdag  damer       09.30-11.30
 herrar       12.30-14
 gemensamt        17-19  
Torsdag  dam+ungdom    17-18.30
 relaxbad fr.16 år  18.30-20
Fredag  herrar+ungdom  16-19
 relaxbad fr.16 år  18-19
Söndag  familjebad        14-16
  udda veckor 

CH   Spinning Hultsfred tfn 24 05 30
Måndag 19-20        lätt+styrka 
Tisdag 18.30-20         intensiv+styrka
Onsdag 12-12.45       medel
Onsdag 18-19       medel
Torsdag 19-19.45        nybörjar/Lätt

CS   Spinning Silverdalen tfn 24 05 30
Söndag 18-19

CV Spinning Virserum Strandskolan
tfn 24 05 41
Måndag 18-19
Onsdag 18-19
Torsdag 18-19
           
D   Bordtennis 
Hagadal   tfn 24 05 30
Silverdalen sporth.  tfn 406 40

E Egen vald gruppaktivitet
Minst 5 pers, hyra sporthall 
tfn 24 05 02, 24 05 07

FH   Friskotek, Hultsfred tfn 24 05 30
Mån, Tis, Ons   08-22, 

Silverdalens  sporthall
Onsdag  18-19  lättgympa

N Badminton, Hagadal tfn 24 05 30

OH Boxing Hultsfred tfn 24 05 30
Söndag 18.30-20 Hagadal

OVI Boxing Virserum tfn 24 05 41 
Tisdag   19-20.30 Sparbankshallen
Söndag     18.30-20  Sparbankshallen

PH Stavgång Hultsfred 
HOK-stugan, Gunilla Sävenstrand
tfn 128 61

PNY Stavgång Hagadal Våga Friskt
Nybörjare anmälan 24 05 30

PMÅ Stavgång Målilla
Intresseanmälan tfn 24 05 30

PMÖ Stavgång Vena-Mörlunda
friluftsfrämjande
Intresseanmälan tfn 239 53

PVE Stavgång Vena SK Lojal
Intresseanm. tfn 603 22
 
Q Qigong/Chiball Våga Friskt/ABF
Anmälan ABF tfn 126 16        
OBS! Cirkelavgift tas ut av ABF

R Tipspromenad
Se särskilda utskick, kontakta arrangör.

RO Roddmaskin, Hagadal
Bokning 24 05 30

TH Vattenaktivitet Hagadal tfn 24 05 30
Tisdag     20-20.45  vattengympa
             20.45-21.30  vattenträning Herr
Onsdag    20-20.45  aquabike
Torsdag   11-12  vattengympa

TV Vattenaktivitet  
Virserums Badhus tfn 24 05 41
Tisdag      18.30-19.15
 19.15-20  vattengympa

U Squash tfn 24 05 30

Mer information: 
Christina Brandt  24 05 01
Hagadal  24 05 30

 En aktivitet är gratis per vecka. Du kan inte spara ihop till flera 
 aktiviteter samma vecka. Kortet gäller kalenderåret 2009

Onsdag     17-20 endast  tjejer
Torsdag 06-21
Fredag 08-21 
Lör-Sön 09-19

FMÖ Friskotek Mörlunda tfn 24 05 40
Mån-Fre 16-22
Lör-Sön 09-19

FV   Friskotek Virserum  tfn 24 05 41
Mån-Fre  09-22
Lör-Sön  10-22
Onsdag  17-19   endast tjejer  

GH Gympa Våga Friskt Hultsfred
Tisdag   07-7.50  gympa, Hagadal

GHA Stationsträning Våga Friskt, Hagadal  
Måndag     18-19  HGK/Våga Friskt, 

GP Pilates Våga Friskt  Råsebäckskolan
Prova på v. 3 och 4
Måndag  19-20  nybörjare
Torsdag  17-18  fortsättning
               18-19  fortsättning
12 gånger, anmälan tfn 24 05 30

GPVE Pilates  Vena
Måndag  19.15-20.15
12 ggr anmälan tfn 24 05 30

H Gympa HGK Hultsfred
Hagadal
Måndag    19-20  lättgympa
  20-21 danspass
Tisdag    20-21  gympa
Onsdag    18.30-19.30 Core, Råsebäck

HP Pump Hultsfred tfn 24 05 30
Tisdag    17.15-18.30
Torsdag  17.30-18.45

I Stationsträning Målilla Våga Friskt
Onsdag  18.30-19.30

J Gympa Mörlunda GIF
Onsdag  19.30-20.30  lättgympa Dam

K Gympa Virserum Våga friskt
Måndag  19-20  Strandskolan

LD Linedance  Vuxenskolan, Vena tfn 603 19
Onsdag 19-20

LV Gympa Vena, Vuxenskolan
Tisdag   19-20  gympa

M Gympa Silverdalen GK

Detta är ett sammarbete mellan Hultsfred kommuns föreningar och Våga Friskt

Glöm inte bort möjligheten att
prova delkroppsmassage till en
kostnad av 100 kr.
För mer info ring Hagadal 24 05 30

Aktiviteterna startar v 3
Vissa platser är begränsade för- 
vissa dig om att det finns plats

FRISKVÅRD FÖR KOMMUNANSTÄLLDA VÅREN 2009

AD Afrikansk dans tfn 24 05 30
Se särskilt anslag/utskick

A ABF tfn 126 15
Linedance

AB ABF tfn 126 15 
Hälsoskola. Livet är ditt – om kost och
motion, stress och motivation

BH   Bad Hagadal tfn 24 05 30
Måndag    13-21
 19.30-20.45        motionssim
Tisdag   13-20
Onsdag   13-20
Torsdag     06-08       morgonbad
         12-13          lunchsim
          13-21       relaxbad 19-20.45
Fredag.   13-20
Lördag 11-16
Söndag 13-17
Kassan stänger 30 min före badtidens slut

BV   Bad Virserum tfn 24 05 41
Onsdag  damer       09.30-11.30
 herrar       12.30-14
 gemensamt        17-19  
Torsdag  dam+ungdom    17-18.30
 relaxbad fr.16 år  18.30-20
Fredag  herrar+ungdom  16-19
 relaxbad fr.16 år  18-19
Söndag  familjebad        14-16
  udda veckor 

CH   Spinning Hultsfred tfn 24 05 30
Måndag 19-20        lätt+styrka 
Tisdag 18.30-20         intensiv+styrka
Onsdag 12-12.45       medel
Onsdag 18-19       medel
Torsdag 19-19.45        nybörjar/Lätt

CS   Spinning Silverdalen tfn 24 05 30
Söndag 18-19

CV Spinning Virserum Strandskolan
tfn 24 05 41
Måndag 18-19
Onsdag 18-19
Torsdag 18-19
           
D   Bordtennis 
Hagadal   tfn 24 05 30
Silverdalen sporth.  tfn 406 40

E Egen vald gruppaktivitet
Minst 5 pers, hyra sporthall 
tfn 24 05 02, 24 05 07

FH   Friskotek, Hultsfred tfn 24 05 30
Mån, Tis, Ons   08-22, 

Silverdalens  sporthall
Onsdag  18-19  lättgympa

N Badminton, Hagadal tfn 24 05 30

OH Boxing Hultsfred tfn 24 05 30
Söndag 18.30-20 Hagadal

OVI Boxing Virserum tfn 24 05 41 
Tisdag   19-20.30 Sparbankshallen
Söndag     18.30-20  Sparbankshallen

PH Stavgång Hultsfred 
HOK-stugan, Gunilla Sävenstrand
tfn 128 61

PNY Stavgång Hagadal Våga Friskt
Nybörjare anmälan 24 05 30

PMÅ Stavgång Målilla
Intresseanmälan tfn 24 05 30

PMÖ Stavgång Vena-Mörlunda
friluftsfrämjande
Intresseanmälan tfn 239 53

PVE Stavgång Vena SK Lojal
Intresseanm. tfn 603 22
 
Q Qigong/Chiball Våga Friskt/ABF
Anmälan ABF tfn 126 16        
OBS! Cirkelavgift tas ut av ABF

R Tipspromenad
Se särskilda utskick, kontakta arrangör.

RO Roddmaskin, Hagadal
Bokning 24 05 30

TH Vattenaktivitet Hagadal tfn 24 05 30
Tisdag     20-20.45  vattengympa
             20.45-21.30  vattenträning Herr
Onsdag    20-20.45  aquabike
Torsdag   11-12  vattengympa

TV Vattenaktivitet  
Virserums Badhus tfn 24 05 41
Tisdag      18.30-19.15
 19.15-20  vattengympa

U Squash tfn 24 05 30

Mer information: 
Christina Brandt  24 05 01
Hagadal  24 05 30

 En aktivitet är gratis per vecka. Du kan inte spara ihop till flera 
 aktiviteter samma vecka. Kortet gäller kalenderåret 2009

Onsdag     17-20 endast  tjejer
Torsdag 06-21
Fredag 08-21 
Lör-Sön 09-19

FMÖ Friskotek Mörlunda tfn 24 05 40
Mån-Fre 16-22
Lör-Sön 09-19

FV   Friskotek Virserum  tfn 24 05 41
Mån-Fre  09-22
Lör-Sön  10-22
Onsdag  17-19   endast tjejer  

GH Gympa Våga Friskt Hultsfred
Tisdag   07-7.50  gympa, Hagadal

GHA Stationsträning Våga Friskt, Hagadal  
Måndag     18-19  HGK/Våga Friskt, 

GP Pilates Våga Friskt  Råsebäckskolan
Prova på v. 3 och 4
Måndag  19-20  nybörjare
Torsdag  17-18  fortsättning
               18-19  fortsättning
12 gånger, anmälan tfn 24 05 30

GPVE Pilates  Vena
Måndag  19.15-20.15
12 ggr anmälan tfn 24 05 30

H Gympa HGK Hultsfred
Hagadal
Måndag    19-20  lättgympa
  20-21 danspass
Tisdag    20-21  gympa
Onsdag    18.30-19.30 Core, Råsebäck

HP Pump Hultsfred tfn 24 05 30
Tisdag    17.15-18.30
Torsdag  17.30-18.45

I Stationsträning Målilla Våga Friskt
Onsdag  18.30-19.30

J Gympa Mörlunda GIF
Onsdag  19.30-20.30  lättgympa Dam

K Gympa Virserum Våga friskt
Måndag  19-20  Strandskolan

LD Linedance  Vuxenskolan, Vena tfn 603 19
Onsdag 19-20

LV Gympa Vena, Vuxenskolan
Tisdag   19-20  gympa

M Gympa Silverdalen GK

Detta är ett sammarbete mellan Hultsfred kommuns föreningar och Våga Friskt

Glöm inte bort möjligheten att
prova delkroppsmassage till en
kostnad av 100 kr.
För mer info ring Hagadal 24 05 30

Aktiviteterna startar v 3
Vissa platser är begränsade för- 
vissa dig om att det finns plats

Så här ska det se ut när du använder skrivare

Så här ska det se ut när du gör trycksaker.

Att tänka på

Vid tryck ska det vara utfall på inskjutande 
block, eftersom ett tryckeri kan trycka 
utfallande. Det nya rubrikfältet får inte ligga 
utanför formen när du använder skrivare. 
Däremot är det OK vid tryck

Rubrik utan block. Max två rader
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Bilderna som i övervägande del ska bestå av 

människor, helst från vår egen kommun, ska 

alla uttrycka våra värdeord. Oavsett område eller 

tema ska de ge mottagaren en känsla av hand-

lingskraft, nyskapande, attraktionskraft, upple-

velse och rekreation, stolthet, jämställdhet och 

tolerans. 

Se värdeorden som ett filter för bildvalet. 

 Kombinera med grundfärgen eller välj en  

accentfärg som passar med ditt bildval och ditt 

tema.

10 Bildspråk

Exempel på bilder som uttrycker våra värdeord. Anpassa bildvalet efter sammanhang och komplettera med grundfärgen eller passande accentfärg. 
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11 Stationärt material

Kuvert

Postadress Box 500, 577 26 Hultsfred | Besöksadress Stora Torget | Godsadress Torngatan 3

Tel 0495-24 00 00 | Fax 0495-24 19 07 | kommunen@hultsfred.se | www.hultsfred.se

Bankgiro 5734-0150 | Bankgiro OCR 984-7286 | Org.nr 21 20 00-0712

Skogsgatan 3, 577 30 Hultsfred
Växel 0495-24 00 00 | Fax 0495-24 19 07
www.hultsfred.se

Johan Andersson
Projektledare | Näringslivskontoret

Tfn 0495-24 00 00 | Mobil 0703-31 36 00
johan.andersson@hultsfred.se

När det gäller kommunens kontorstrycksaker så 

är de viktiga kanaler i den dagliga kommunikatio-

nen. I kommunens nya grafiska profil finns både 

symbolen Hultsfred och Hultsfreds kommuns 

logotyp med. Färgen och formen är hämtad från 

profilen och symbolen Hultsfred står för attity-

den och förhållningssättet. Hultsfreds kommuns 

logotyp står som den formella avsändaren.

  På detta sätt fungerar kommunen som en 

garant och kvalitetssäkrare. Samtidigt som vi för-

medlar det budskap vi strävar efter. 

     

Visitkort

Brevpapper

Box 500
577 26 Hultsfred
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Camilla Keränen

Presentartiklar är en naturlig del av den externa 

kommunikationen. De kan användas enskilt eller 

tillsammans (när det finns möjlighet till två tryck-

ytor). Vilken variant som ska användas beror på 

produkten, målgruppen och tillfället. Det är inte 

nödvändigt att färgerna på profilkläder är enligt 

vår grafiska profil. Det är viktigare att trycken har 

rätt färger.

Att tänka på
Plats- och organisationslogotypen bör inte ligga 

för nära varandra.

Om man vill kan avdelningsnamn placeras under 

organisationslogotypen.

USB-minnen

Du syns och hörs i hultsfreD!

Du syns och hörs i 

hultsfreD!

Du syns och hörs i 

hultsfreD!

12 Presentartiklar

Camilla Keränen
Utvecklingskontoret
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Exempel på annonser i färg
Så här kan annonser för Hultsfred se ut

13 Annonser

Virserums BadhusHagadals Simhall

25 m bassäng
Trollgölen 
- barnland
Rutschbana
Bastu

•
•

•
•

Massage
Café
Barnkalas

0495-24 05 30

•
•
•

12 m bassäng
Familjebad 
Bastu
Massage
Café

•
•
•
•
•

Barnkalas
Försäljning av 
friskotekskort

0495-24 05 41

•
•

www.hultsfred.se

Exempel på två annonser i samma ram.

2Hultsfreds Turistbyrå     0495-24 05 05     turism@hultsfred.se

Virserums Möbelindustrimuseum  
Museet är en komplett kopia av en möbelfabrik 
från 1920-talet. Allt fungerar som det gjorde då 
seklet var ungt. Under 2008 genomgår museet 
en totalrenovering som ger en helt ny upplevelse 
om möbelindustriepokens historia.
www.traarbetarnasmuseum.com

Telemuseum - 100 år med telefonin 
Ni kommer ihåg en tid när mobiltelefonen var 
stor, tung och kostade en förmögenhet, släpbar 
snarare  än bärbar. Här kan man se tele-
kommunikationernas utveckling under lite styvt 
100 år, från de gamla manuella stationerna till 
dagens satellitteknik. 
www.telemuseum.eu/

Målilla Motormuseum                                          
Hetast i Sverige! Motorer från tidigt 1900-tal kan 
studeras på museet. Målilla Mekaniska verkstad 
som startade 1907 har skänkt sina rariteter till 
muséet. Idag finns ungefär 100 motorer för 
besökaren att beskåda i motormuseet.
www.malilla.com

Teknikpaket
Entré till museerna• 
Guidning• 
Fika och lunch• 

fr. 230 kr 
per person

Teknikupplevelse, 
möbler, telefoni 
och motorer

Exempel där man har valt att lägga bilden i 
mitten. Viktigt att tänka på är att bilden fyller 
ut till kanten.

Inskjutande block.

Friskvårdsvecka
3-9 nov. i Hultsfreds kommun

Läs mer på www.hultsfred.se

Nytt grafiskt moment där man 
använder sig av vit botten med svart 
text och logotypen i sina rätta färg

Kultur- och 
Fritidsguide

Ett aktivt föreningsliv för alla åldrar

Kultur- och 
Fritidsguide

Ett aktivt föreningsliv för alla åldrar

Kulturhusens Dag i Fröreda Storegård

Kultur- och 
Fritidsguide

Ett aktivt föreningsliv för alla åldrar

Föreningsdag  

Plats Valhall, Hultsfred
Datum 17 mars
Tid  13-19
Anmälan 0495- 00 00 00

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Hultsfred är en lugn och trygg 
kommun med stora möjligheter 
för både barn och vuxna. En omväxlande natur med många 
sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här 
finns också ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik 
och kultur. Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges 
största mötesplatser för musikintresserade ungdomar.
Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsindustri som 
under senare år breddats med ett ökat antal handels- och tjän-
steföretag. Ett växande utbud av utbildningar, inklusive hög-
skoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, hälsa 
och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett 
med musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktions-
kraft. Vi är en kommun där det finns plats för individer,
initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Ett samarbete mellan Hultsfreds kommun - Gymnasium Rock City - Rockparty

DU SYNS OCH HÖRS I

HULTSFRED!

13 Annonser

Exempel på hur ett formelement med ”Du 
syns och hörs i Hultsfred” kan läggas till. 
Här kan även Hultsfreds kommuns logotyp 
placeras. 

Du syns och hörs i 
hultsfreD!

En utflykt i det gröna!
lördag  5 maj

Tid kl. 12-18
Plats Badplatsen, Stora Hammarsjön
Anmälan  Vera Andersson 0495- 000 00

Kultur -och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun

Det är ok att använda sig av transparenta bilder, block 
och texter. Tänk på kontrasten.

En utflykt i det gröna!
lördag  5 maj

Tid kl. 12-18
Plats Badplatsen, Stora Hammarsjön
Anmälan  Vera Andersson 0495- 000 00

Kultur -och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun
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13 Annonser

Exempel på annons med blockrubrik 
och Du syns och hörs i Hultsfred.

Blockrubrik

Du syns och hörs i Hultsfred!

Hultsfred är en lugn och trygg 
kommun med stora möjligheter 
för både barn och vuxna. En omväxlande natur med 
många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn 
och rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv 
med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga 
Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har 
en bas av tillverkningsindustri som under senare år 
breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. 
Ett växande utbud av utbildningar, inklusive hög-
skoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 
hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil 
och ett med musikindustriprofil, förstärker vår framtida 
attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för 
individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Ett samarbete mellan Hultsfreds kommun - Gymnasium Rock City - Rockparty

DU SYNS OCH HÖRS I

HULTSFRED!

NAPPAR DET!
VISST

Hultsfred är en lugn och trygg 

kommun med stora möjligheter 

för både barn och vuxna. En omväxlande natur med 

många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn 

och rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv 

med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga 

Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 

för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har 

en bas av tillverkningsindustri som under senare år 

breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. 

Ett växande utbud av utbildningar, inklusive hög-

skoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 

hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil 

och ett med musikindustriprofil, förstärker vår framtida 

attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för 

individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Ett samarbete mellan Hultsfreds kommun - Smalspåret

DU SYNS OCH HÖRS I

HULTSFRED!

NATUR OCH KULTUREN RESA GENOM

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter 
för både barn och vuxna. En omväxlande natur med 

många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn 

och rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv 

med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga 

Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 

för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har 

en bas av tillverkningsindustri som under senare år 

breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. 

Ett växande utbud av utbildningar, inklusive hög-

skoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 

hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil 

och ett med musikindustriprofil, förstärker vår framtida 

attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för 

individer, initiativ och idéer. Du syns och hörs i Hultsfred! 

Ett samarbete mellan Hultsfreds kommun - Gymnasium Rock City - Rockparty

DU SYNS OCH HÖRS IHULTSFRED!
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13 Annonser svartvitt negativa
Den grafiska profilen kan givetvis användas även 

i svartvitt tryck. Färg är alltid att föredra för att 

få fram vår grafiska identitet. Men ibland är det 

inte möjligt att trycka i färg och då använder vi 

oss av svartvitt. Hultsfredsskylten ligger alltid i 

svart enligt de original som finns. För rubrik- och 

textblock kan antingen 60 % eller 100 % svart 

användas. 100 % svart är att föredra vid sämre 

tryckförhållanden och/eller liten typografi.

 Undvik att lägga svart text på grå platta (60 % 

svart) eftersom det kan ge problem med läsbar-

heten. I övrigt gäller den ordinarie profilen. 

Bakgrundsblock i profilfärg i 60% svart 
för hög läsbarhet med vit text (undvik 
vid liten typografi).

Logo i svart Logo i svart

Bakgrundsblock i profilfärg i 100% 
svart för högsta läsbarhet med vit text.

Ej lämplig

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns 
också ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. 
Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötes-
platser för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har 
en bas av tillverkningsindustri som under senare år breddats med 
ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av 
utbildningar, inklusive hög-skoleutbildningar med inriktning på 
bl.a. musikindustri, hälsa och media samt två gymnasier, ett med 
hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, förstärker vår framtida 
attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för individer, 
initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

GITARR, TRUMMOR 

OCH SOLO

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns 
också ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. 
Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötes-
platser för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har 
en bas av tillverkningsindustri som under senare år breddats med 
ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av 
utbildningar, inklusive hög-skoleutbildningar med inriktning på 
bl.a. musikindustri, hälsa och media samt två gymnasier, ett med 
hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, förstärker vår framtida 
attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för individer, 
initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred!

EN SJÄLSLIG 

NJUTNING I DET FRIA

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns 
också ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. 
Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötes-
platser för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har 
en bas av tillverkningsindustri som under senare år breddats med 
ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av 
utbildningar, inklusive hög-skoleutbildningar med inriktning på 
bl.a. musikindustri, hälsa och media samt två gymnasier, ett med 
hälsoprofil och ett med musikindustriprofil, förstärker vår framtida 
attraktionskraft. Vi är en kommun där det finns plats för individer, 
initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred!

EN SJÄLSLIG 

NJUTNING I DET FRIA

Viktigt att tänka på!

• I dagstidningar är det 100% 
svart som gäller för att få bästa 
möjliga tryck.
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13 Annonser svartvitt positiva

Kommunfullmäktige
sammanträder i Valhall, Hultsfred

måndag 15 december 2008 kl. 17.00
Från kl. 16.30 kan allmänheten träffa representanter för par-
tierna i fullmäktige för en informell frågestund med diskus-
sioner. I början av sammanträdet kan du fråga om allt som 
kommunfullmäktige handlägger.

Bland ärendena:
- Allmänhetens frågestund

- Entledigande av styrelse för AB Hultsfreds Bostäder   
 samt val av ny styrelse

- Svar på motion om införande av kommunalt vårdnadsbi- 
 drag inlämnad av centerpartiet, kristdemokraterna, mode- 
 raterna och folkpartiet liberalerna

- Finansiering av om- och tillbyggnad av förråd på  
 fastigheten Målilla 3:24

- Nyttjanderättsavtal för del av Misterhult 1:3  
 (skidanläggning)

- Taxor för socialförvaltningens lokaler vid uthyrning

Kommunstyrelsen sammanträder i kommunhusets 
sessionssal tisdag 2009-01-13 kl. 13.30. Sammanträdet 
är öppet för allmänheten.

Hultsfred 2008-12-06
Jonny Bengtsson  Magnus Blomberg 
ordförande  sekreterare

Två enhetschefer till 
ny städorganisation

www.hultsfred.se/jobb

Samråd 
Översiktsplan  

Hultsfreds kommun
Tyck till om förslaget till översiktsplan! Förslaget kan du gran-
ska på Miljö- och byggnadskontoret, Kommunhuset, Hults-
fred, samt på biblioteken i Hultsfred och Virserum eller på 
www.hultsfred.se

Synpunkter kan framföras skriftligen senast 12 november 
2008 till Miljö- och byggnadskontoret, Box 500, 577 26 Hults-
fred eller miljo.bygg@hultsfred.se

Ytterligare information kan du få av  
planeringsarkitekt Jonas T Sandelius, 0495-24 14 13.

Detaljplan för  
”Hultsfredsbyn”

Förslag till detaljplan för del av Hultsfred 3:1 m fl, ”Hults-
fredsbyn” finns tillgängligt för granskning 30 september – 28 
oktober 2008 på Miljö- och byggnadskontoret, Kommunhu-
set, Hultsfred. Förslaget finns även på www.hultsfred.se

Planområdet omfattar fastigheterna Hultsfred 3:84, 3:85 och 
3:140 samt del av Hultsfred 3:1 och samfälligheten s:52. 

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra bostä-
der samt att anlägga parkering, servicebyggnad och bro över 
Silverån för att förbättra tillgängligheten till naturreservatet 
Hulingsryd. Planen gör det även möjligt att öppna Bygatan 
för utfart mot Östra Långgatan.

Strandskydd gäller 100 meter från Silverån. För att kunna ge-
nomföra planen måste strandskyddet upphävas för en del av 
planområdet.

Synpunkter kan framföras skriftligen senast 28 oktober 2008 
till Miljö- och byggnadsnämnden, Box 500, 577 26 Hultsfred 
eller miljo.bygg@hultsfred.se

Ytterligare information kan du få av  
planeringsarkitekt Rebecka Sandelius, 0495-24 14 18.

Insamling av 
hushållens farliga avfall 
Miljöbilen står uppställd vid följande återvinningssta-
tioner och tider där hushållen kostnadsfritt kan lämna 
sitt farliga avfall, gäller inte elektronikavfall.

Lördag 19 april
Järnforsen  kl. 9-10 Industrivägen

Virserum   kl. 10.30-12 Krysset

Mörlunda  kl. 12.30-13.30 Kyrkvägen

Målilla kl. 14-15 Atlantvägen

Lördag 26 april
Vena kl. 9-10.30 Langs Livs

Silverdalen  kl. 11-12.30 Idrottsplatsen

Hultsfred  kl. 13-14.30 Godsmagasinet

Miljöskåp finns på Tekniska kontorets förråd, Björkudd-
vägen i Hultsfred och Krokvägen i Virserum. Där kan 
hushållen kostnadsfritt lämna sitt avfall vardagar kl. 
7-16. Hushållens farliga avfall kan också kostnadsfritt 
lämnas på Kejsarkullens återvinningscentral.

Kejsarkullens återvinningscentral har 
lördagsöppet 26 april kl. 9-13. 

Hultsfreds bibliotek 9 dec kl. 18 

Landskapsdrinkar
Ulrika Nyström Ljung presenterar sin nya bok

 avtal  

Affärsidé, maknadsföring, finansiering, skatter, avtal, redovisning m.m.

Start onsdag 25 februari kl. 18-21. Därefter åtta onsdagar samma tid. Vi är 
på Campus Hultsfred, RockCity. Kostnaden är 750 kr, inkl. moms. Personlig 
rådgivning, uppföljning och kurslitteratur ingår.

Anmälan är bindande. 
Annelie Ohlsson 24 13 36, annelie.ohlsson@hultsfred.se
www.hultsfred.se/startaegetkurs

Funderar du på 
att starta eget?
kvällskurs startar 25 februari

Ett samarbete mellan Hultsfreds kommun och Almi Företagspartner Kalmar län 
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14 Trycksaker

DU SYNS OCH HÖRS I

HULTSFRED!

DET ÄR VI SOM ÄR

MUSIKKOMMUNEN

in hendrerit in vulputate velit esse molestie cons
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis www.hultsfred.se

Exempel på hur en broschyr kan se ut, framsida och baksida.

Varianter på broschyr.

Exempel på inlaga.

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 

både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 

erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 

ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 

årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för 

musikintresserade ungdomar... 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

SATSA ALLT 

PÅ EN STÖT!

DU SYNS OCH HÖRS I

HULTSFRED!

DET ÄR VI SOM ÄR

MUSIKKOMMUNEN

in hendrerit in vulputate velit esse molestie cons
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis www.hultsfred.se

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 

både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 

erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 

ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 

årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för 

musikintresserade ungdomar... 
Du syns och hörs i Hultsfred! 

EN TIDSRESA GENOM1700-TALET

Exempel på broschyrer
Så här kan broschyrer för Hultsfred se ut:

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för 
musikintresserade ungdomar... 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

EN TIDSRESA GENOM

1700-TALET

Vi hjälper dig att förbättra din hälsa!
Regelbunden fysisk aktivitet har enligt vetenskapliga studier mycket 
goda hälsoeffekter. En daglig promenad på 30 min tillsammans 
med något aktivitetspass i veckan gör att du förbättrar din hälsa.
Vi har aktiviteter som passar alla oavsett om du är nybörjare eller 
har tränat en längre tid.

PUMP 
Är en enkel och rolig träning med 
skivstänger i grupp till härlig 
musik. Pump är en effektiv och 
funktionell träning med fokus på 
uthållighet och styrka.

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser för 
musikintresserade ungdomar... 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

SATSA ALLT 

PÅ EN STÖT!
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15 Avsändare

Riktlinjer för det vänstra hörnet:

Du syns och hörs i Hultsfred kan bytas mot • 
Hultsfreds kommuns logotyp när kommunen 
är ensam avsändare. 

Kontakta informationsavdelningen innan • 
typograferade avsändare börjar användas.

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, 
inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 
hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med 
musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Ett samarbete mellan

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, 
inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 
hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med 
musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Ett samarbete mellan

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, 
inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 
hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med 
musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Ett samarbete mellan

Du syns och hörs i Hultsfred kan 
användas i första hand

Hultsfreds kommun är den enda 
logotyp som får placeras här.

Särskilt om det vänstra hörnet
Det övre vänstra hörnet är i första hand vikt åt 

kommunens logotyp eller texten ”Du syns och 

hörs i Hultsfred”.

OBS Inga andra logotyper får placeras här. I vissa 

fall kan en enhet få typografera sitt namn i det 

översta vänstra hörnet, så kallad särprofilering. 
För att ha rätt till särprofilering måste beslut 
inhämtas från koncernledningen. 

Många gånger är det en fördel om avsändaren till 

annonsen/trycksaken också förstärks av bud-

skapet och rubriken.

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, 
inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 
hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med 
musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Ett samarbete mellan
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DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, 
inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 
hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med 
musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred!  

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

En lugn och trygg kommun
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för 
både barn och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar 
erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också 
ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. Den 
årliga Hultsfredsfestivalen är en av Sveriges största mötesplatser 
för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds kommun har en bas av 
tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal 
handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av utbildningar, 
inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musikindustri, 
hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett med 
musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Ett samarbete mellan Hultsfreds kommun - Virserums Musikdagar - Hotell Dacke

1. Hultsfred som huvudavsändare med samarbetsparners namn.

2. Hultsfred som huvudavsändare med samarbetsparners logotyper.

Ett samarbete mellan

6. Hultsfred som huvudavsändare med samarbetspartners namn respektive 
logotyper undertill. Negativa (vita) logotyper på färgade bakgrunder.

Ett samarbete mellan Hultsfreds kommun - Virserums Musikdagar - Hotell Dacke

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för både barn 
och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar erbjuder spännande 
aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv med 
tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av 
Sveriges största mötesplatser för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds 
kommun har en bas av tillverkningsindustri som under senare år breddats 
med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av 
utbildningar, inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musik-
industri, hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett 
med musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Ett samarbete mellan Hultsfreds kommun - Hultsfreds Handel - Rockparty

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för både barn 
och vuxna. En omväxlande natur med många sjöar erbjuder spännande 
aktiviteter, lugn och rekreation. Här finns också ett rikt föreningsliv med 
tonvikt på idrott, musik och kultur. Den årliga Hultsfredsfestivalen är en av 
Sveriges största mötesplatser för musikintresserade ungdomar. Hultsfreds 
kommun har en bas av tillverkningsindustri som under senare år breddats 
med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag. Ett växande utbud av 
utbildningar, inklusive högskoleutbildningar med inriktning på bl.a. musik-
industri, hälsa och media samt två gymnasier, ett med hälsoprofil och ett 
med musikindustriprofil, förstärker vår framtida attraktionskraft. Vi är en 
kommun där det finns plats för individer, initiativ och idéer. 

Ett samarbete mellan 

Symbolen Hultsfred
Symbolen Hultsfred är ett överordnat begrepp 

som avsändare till annonser, broschyrer och 

annan kommunikation. Under symbolen och det 

gemensamma budskapet kan sedan olika aktörer 

samlas. Detta kan användas av t. ex  kommunala 

aktörer, näringslivet, ideella föreningar eller olika 

kombinationer av dessa.

 De underordnade aktörerna läggs antingen i 

löpande text eller som svartvita logotyper under 

symbolen Hultsfred. Detta är också ett sätt att 

tydliggöra hierarkin.

Samarbetspartners
Olika sätt att placera samarbetsaktörers namn 

eller logotyper under symbolen Hultsfred. 

Logotyperna skall helst vara svartvita för att inte 

konkurrera med symbolen Hultsfred som är 

huvudavsändare.

 

Riktlinjer:

1. Samarbetsaktörer i text under symbolen 
Hultsfred. 

2. Samarbetsaktörers logotyper under symbolen 
Hultsfred. Offentliga och privata aktörer i 
samverkan under symbolen Hultsfred. Svartvita 
logotyper om möjligt.
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15 Avsändare

DU SYNS OCH HÖRS I

HULTSFRED!

Texten ska vara så stor att betraktaren kan läsa •	
den.
Texten ska vara ett stöd för den muntliga •	
presentationen.•	
Skriv inte allt du har tänkt att säga. •	
Korta kärnfulla texter ska stödja ditt budskap.•	
Bättre	med	fler	bilder	än	mycket	text	på	få	bilder.•	
Mycket	text	gör	att	åhörarna	får	svårt	att	läsa	och	•	
samtidigt	lyssna.

Huvudrubrik 36punkter, Arial, Fet

Tillsammans är vi starka

Istället för att använda sig av dimblå 
botten kan du använda dig av vit 
botten, svart text och logotyperna i 
sina rätta färger.

Även i andra sammanhang finns det olika sätt att 

markera avsändaren på. Det viktiga är att 

symbolen Hultsfred alltid finns med i nedre högra 

hörnet. En powerpoint kan varieras i övre vänstra 

hörnet beroende på budskap och avsändare. 

Exempel på hur andra kan använda sig 
av profilen
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16 Särprofilering
Inom Hultsfreds kommun finns enheter som av 

olika skäl behöver framträda under egen profil. 

De är kända under eget namn och har ofta sedan 

länge en fristående identitet med egen logotyp. 

Dessa enheter verkar i en kommersiell miljö. 

Särprofilering kräver att enheten har resurser för 

att genomföra profileringen professionellt. 

Kommunens koncernledning ansvarar för varu-

märkesarbetet. I det dagliga är det kommunens 

informationsavdelning som jobbar med detta och 

kan svara på frågor.

Viktigt att tänka på!

För att ha rätt till särprofilering måste 
beslut inhämtas från koncernledningen.

Kontakta informationsavdelningen för 
mer information. Din lokala utbildnings- 

möjlighet! Här kan du 
läsa hela program eller 
fristående kurser.

Se hela vårt utbildningsutbud på
www.campushultsfred.se

Exempel på särprofilering

BF Barn- och 
Fritidsprogrammet
• Fritid
• Pedagogisk och social 
verksamhet

EC Elprogrammet
• Automation
• Elteknik

ES Estetiska programmet
• Bild och formgivning

FP Fordonsprogrammet
• Transport

HP Handels- och 
Administrationsprogrammet
• Handel och service
• Turism och resor

IP Industriprogrammet
• Datorstödd produktion
• Maskinoperatör

NV Naturvetenskaps-
programmet
• Miljövetenskap
• Naturvetenskap

OP Omvårdnadsprogrammet

SP Samhällsvetenskaps-
programmet
• Ekonomi
• Kultur
• Språk
• Samhällsvetenskap

Lärlingsprogrammet

Individuella programmet

Hultsfreds gymnasiesärskola
• Hotell och restaurang
• Handel och administration

Ansök till läsåret 2010-2011
www.gymnasieregionen.se
senast 1 februari

GYMNASIUM

Student 2013

www.hultsfred.se/gymnasium
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Att tänka på vid material till synskadade
Det är viktigt med kontraster för synska-• 

dade.

Ju mindre typsnitt man använder desto vikti-• 

gare är det med kontraster.

T. ex. syns den vita texten på vår himmelsblå • 

färg dåligt, även vår komplementsfärg till 

himmelsblå syns dåligt för synskadade vid 

för små texter.

Bildkvalité är
Teknisk kvalité• 

Koppling till text• 

Stämning (beröring, känslor), lokalt material, • 

människor, berättelser

Färgkombinationer• 

Bli ”aldrig” trött på bilder
Bilderna är till för besökaren

Fyllde den en fuktion igår fyller den förmodligen 

en funktion idag 

Annonsrekommendationer
Rena och snygga annonser• 

Inte under 8 pkt på texten• 

Negativt kan fungera om man gör det rent • 

och snyggt

Dagstidningar använder CMYK-färger inte • 

PMS-färger

Vid annonsering i dagstidning med flera är • 

en svartvit annons att föredra.

Checklista inför tryck och annons
Använd inte för tunt papper.• 

Bildernas upplösning ska helst ligga på • 

300 dpi och i jpeg eller epsformat.

Prata med tryckeriet så hjälper de dig.• 

Har du skickat med alla typsnitt och  • 

bilder?

Korrekturläs noga. Glöm inte kolla fakta, • 

stavning, avstavning, förkortningar etc.

Kontrollera en sista gång att du föl-• 

jer manualen. Är du tveksam?  

Kontakta informationssekreteraren. 

Obligatorisk information - finns avsändare, • 

adress, logotyp etc. med?

All kommunikation måste ha en tydlig av-• 

sändare

Be alltid om ett • digitaltryck. 

Detta kan tryckeriet behöva veta

Upplaga och format. • 

Antal sidor, färger och bilder. • 

Original• 

Kvalitetskrav, typ av papper.• 

Öppna alt. låsta dokument.• 

Efterbehandlig• 

Leveranstid och leveranssätt.• 

Rubriksättning

Viktigt med en tydlig rubrik. Den bör vara • 

kort och rapp.

Huvudrubriken bör beskriva vad texten • 

handlar om. 

Inled inte rubrik med Angående • 

eller Beträffande.

 

17 Råd och tips
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Fototips
Ta många bilder• 

Motivet och utsnittet- tänk på vad du vill ha • 

med och inte ha med i bild.

Ha sällan motivet mitt i bild. Motivet blir bäst • 

om det är cirka 1/3 från kanten.

Rak horisont och lägg den inte mitt i bilden. • 

ca. en tredjedel himmel och ca. två tredje-

delar mark eller tvärtom.

Gå närmare motivet.• 

Lek med perspektiv i dina bilder.• 

Se till att skärpan hamnar på rätt objekt.• 

Neutral bakgrund.• 

Ta stativ till hjälp när så behövs.• 

Använd dig av ”fill flash” vid fotografering av • 

människor i motljus eller vid skymning och 

vid dåligt ljus.

Beskär bilden redan när du komponerar • 

motivet i sökaren.

Ta inte bilder i starkt solljus om du vill und-• 

vika hårda skuggor.

Håll kameran stadigt.• 

Arbeta med ljuset, inte mot det.• 

Övning ger färdighet.• 

 
 

Färgsystem och bildformat

Färgsystem

CMYK används i fyrfärgstryck• 

RGB- i bildskärmar, utskrifter• 

PMS/PANTONE- vid tryck med specifika • 

klara färger. Är ett alternativ till CMYK-färger 

och används tex när man inte har behov av 

att trycka i fyrfärg. 

HEX används på webben• 

Bildformat

EPS- skyddad bild och som inte går att på-• 

verka när den monterats på sidan.

JPEG- komprimerad fil i gradvis sämre  • 

kvalité.

GIF• 

TIFF- ett flexibelt bitmappformat som kan • 

hanteras av nästan alla rit-, bildredigerings- 

och layoutprogram.

Använd dig av eps eller jpeg för bästa tryck-

resultat.

17 Råd och tips
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Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är den blå 

ordlistan som visar hur ord stavas och böjs - och 

ibland hur de uttalas och vad de betyder. Det är 

med andra ord en rättstavningsordlista över sam-

tidsspråket. 

När vi producerar texter ska vi också tänka på 

att försöka kommunicera våra värdeord och vår 

framtidsbild. Genom att påminna mottagarna om 

vad vi står för förstärker vi den bild vi vill sprida. 

Ha därför alltid värdeorden i åtanke när du skriver 

texter som handlar om Hultsfreds kommun.

 En annan sak som är viktig är att alltid skriva 

enkelt. Använd ditt naturliga språk och krångla 

inte till det. Undvik långa meningar och kompli-

cerad meningsbyggnad. Tänk på att det viktigaste 

är att mottagaren förstår vad du vill säga – inte att 

man ska bli imponerad av dina språkkunskaper. 

Vårt språk ska vara vårdat, enkelt och 

begripligt

Vår kommun ansluter sig till riksdagens språk-

politiska mål som bl.a. säger att ”den offentliga 

svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig”. 

Det är detta som sammanfattas i ordet 

”klarspråk”

Du kan läsa mer om klarspråk i boken ”Klarspråk 

lönar sig” och i ”Svarta listan”

Båda dessa finns att beställa på www.sprakradet.

se/klarsprak

Skrifterna finns även att låna hos informations-

sekreteraren.

Språkrådets tips till dig som skriver texter

Sträva efter att skriva det viktigaste först.• 

Skriv kort.• 

Undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord.• 

Förklara svåra men nödvändiga termer.• 

Gör gärna en inledande sammanfattning av • 

längre texter.

Använd ett aktivt språk - meningar i passiv • 

form kan lätt skapa en känsla av distans mel-

lan läsare och författare.

En textrad ska helst inte vara längre än 13 • 

centimeter långa och högerkanten får gärna 

vara ojämn.

Undvik passiva verb

En text blir lättare att tolka om läsaren direkt 

ser vem eller vilka som står bakom huvud-

verbets handling eller händelse.

Administrativa kontoret har undersökt är till 

exempel mer lättläst än En undersökning har 

gjorts av administrativa kontoret. 

(Det passiva verbet är här gjorts- passiva 

verb har s på slutet.)

18 Språk



Hultsfreds grafiska profil Sidan 39

Det finns många saker som du kan göra i dina 
officeprogram och som ska följa vår grafiska 
profil, till exempel

Tjänsteskrivelse• 
Excelblad• 
Taxor• 
Blankett• 
Protokoll• 

Kallelse• 
Brev• 
Förteckning• 
Rapport• 
Utredning• 
Affisch• 
Powerpointpresentation • 

19 Officeanvändare

Det övre vänstra hörnet är i första hand vikt åt kom-
munens logotyp eller texten ”Du syns och hörs i 
Hultsfred”.

OBS! Inga andra logotyper får placeras här. I vissa 
fall kan en enhet få typografera sitt namn i det 
översta vänstra hörnet, så kallad särprofilering. 
För att ha rätt till särprofilering måste beslut inhämtas 
från koncernledningen. 

 Riktlinjer:

Hultsfreds kommuns logotyp är den avsändare • 
som ska användas i första hand. 

Du syns och hörs i Hultsfred kan användas i • 
stället för Hultsfreds kommuns logotyp. 

Kontakta informationsavdelningen innan • 
typograferade avsändare börjar användas.

1. Vi har tre olika sätt att använda det övre vänstra hörnet. 
Budskapet avgör vilket hörn du ska använda.

Du syns och hörs i Hultsfred kan 
användas.

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

Fart och fläkt

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna

Hultsfreds kommun är den enda 
logotyp som får placeras här.

Fart och fläkt

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna

 

Fart och fläkt

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna
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Budskap och avsändare styr ditt val i övre vänstra hörnet.

”Du syns och hörs...” kan användas av både kommunen och av andra aktörer. Det är en del av platsens styrkor.

1. Titta på vad beskrivningen av ”Du syns och hörs...”-säger.

2. Titta på vad våra värdeord säger.

3. Titta på ditt budskap du skrivit och bedöm om ditt budskap är ett ”Du syns och hörs...”-budskap.

4. Om det är ett sådant budskap kan du om du vill förstärka budskapet genom att sätta dit ”Du syns och 
hörs...” i vänstra övre hörnet såvida det inte är viktigare att adressera kommunen som avsändare (kommunlo-
gotyp).

Exempel

1. Du ska skicka ut en broschyr som heter ”Säg din mening om vad du vill att kommunen ska satsa på i framti-
den” = använd ”Du syns och hörs...”

2. Du gör en broschyr om våra värdegrunder = använd ”Du syns och hörs...”

3. Du skickar ut ett A4-blad om tider för hämtning av grovsopor = använd inte ”Du syns och hörs...”. Det är 
inte är ett tillräckligt starkt ”Du syns och hörs...”-budskap. Dessutom behövs kommunens logotyp för att visa 
tydligt vem som är avsändare.

4. Du skickar ett brev som handlar om föräldraråd i skolan
 = Det kan vara ett ”Du syns och hörs...”-budskap men det är i brevform och i brev använder vi inte ”Du syns 
och hörs...”.
Om du vill göra något med ”Du syns och hörs...” är en A5-broschyr med ”Du syns och hörs...” ett alternativ. På 
framsidan har den Hultsfredsskylten i nedre högra hörnet. 

Tomt hörn används när vi marknadsför själva platsen Hultsfreds kommun. Turistbyrån använder sig ofta av 
detta hörn. Det är också användbart om informationen kommer från flera parter.

Kontakta informationsavdelningen om du har några frågor.

19 Officeanvändare
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Plan för skola- 
arbetslivskontakter 2007-2009

Med samordning och struktur i kontakterna mellan skola och
arbetsliv kan en elev som väljer sin gymnasieutbildning eller
vidareutbildning göra det med ökad kunskap om arbetslivet.
Med större kännedom om sig själv och sina egna intressen kan
eleven - mer medvetet - se följderna av olika utbildningsval.
 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kvalitetsredovisning för 
individ- och familjeomsorg 2009

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Fart och fläkt
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna

 

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

Fart och fläkt

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna

Du syns och hörs i Hultsfred! 

2. Du kan välja olika färger

Ungdomens hus

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna. 
Du syns och hörs i Hultsfred! 

Budget 2009

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

Fart och fläkt
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna

Du syns och hörs i Hultsfred! 

3. Framsidan kan du ställa upp på olika sätt

Svartvit Färg Svartvit och färg på logotyp

En rubrik, bild och undertext Rubrik satt på två rader, bild och 
undertext

En rubrik och undertext

Rubrik satt på två rader och under-
text

Kvalitetsredovisning för 
individ- och familjeomsorg 2009

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Rubrik satt på två rader, bild och 
undertext

Hygienrutiner inom 
kommunal vård och omsorg 

Upprättad 2006-09-11  Antagen 2006-10-18  Reviderad 2009-10-07

Rubrik satt på två rader
med bild
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DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

Fart och fläkt

Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna

sk
riv

ar
m

ar
gi

na
l p

å 
ca

 3
0 

m
m

skrivarm
arginal på ca 30 m

m

skrivarmarginal på ca 10 mm

Du får
ha bild på 
framsidan men 
det bör 
undvikas vid 
kopiering i 
svartvitt

Centrera bilden 
i höjd- och 
sidled.

skrivarmarginal på ca 10 mm

Rubriker kan vara centrerade, vänsterställda, högerställda eller marginaljusterade med gemener i typsnitt Arial. 
Låt den inte gå ända ut till skrivarmarginalen. Pröva de olika varianterna och bestäm dig för vilken som är bäst. 
Rubriken ska vara kort och kan vara tvåradig. Tänk på att rubriken ska vara stor, minst 18 punkter.

Undertexter och 
brödtexter kan-
vara 
centrerade, 
vänsterställda, 
högerställda 
eller margi-
naljusterade 
Typsnitt arial.
Pröva de olika 
varianterna och 
bestäm dig för 
vilken som är 
bäst. 

4. Bild och text ska placeras så här på framsidan

Barn- och utbildningsförvaltningen

Här kan vid behov avsändare, antagen av..., reviderad... etc. placeras i nivå 
med skyltens övre kant.

Bilden ska förstärka rubrik och innehåll. Den ska inte bara vara en ”trevlig” illustration.
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Hur utformar du en affisch i word? 

De format vi rekommenderar för affischer är A3
och A4. När du utformar affischer gäller det 
att inte överbelasta affischen med information. 
Försök att hålla ditt budskap så kort som möj-
ligt. Tänk till när du formulerar rubriken så att 
den blir intresseväckande och kort. 

Vid rubriksättning använder du dig av Arial fet.Är 
rubriken lång kan det vara en fördel att använda 
sig av Arial normal för att undvika att rubriken 
blir mer än två rader.
Underrubriker och brödtexter ska vara i Arial.

Du kan använda dig av tre olika hörn längst upp 
till vänster. Du syns... kommunlogotypen eller 
inget alls.

Affischmallarna finns även i färg och då i grund-
färgen dimblå

Var hittar du mallar och fler instruk-
tioner?

Det finns mallar och standarder för hur brev och 
tjänsteskrivelser ska se ut. Ladda ner dessa på 
O:/mallar
Du hittar dem också på intranätet ”Mitt” under 

Mina genvägar/Mallar

Hur ställer du upp powerpoint-
presentationer?
• Första sidan i powerpoint har alltid rubrik-

 uppställning.

• Huvudrubrik, 36 pkt, Arial, Fet.

• Brödtext nivå 1, 28 pkt, Arial.

• Nivå 2, 24 punkter, Arial.

• Nivå 3, 24 punkter, Arial.

• inga texter under 18 pkt.

• Powerpoint är ett stöd för ditt samtal

• Använd korta, kärnfulla texter som syns och  

 stödjer ditt budskap

• Bättre med fler sidor än mycket text på en sida

• Använd våra färger med förstånd. 

• Minimera animeringar (text och bild som rör  
 på sig över skärmen).

19 Officeanvändare
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Exempeldokument
Här visas exempel på produkter. Vidare instruktioner finns i mallen på O:/mallar. 

1. A5 eller A4 broschyr

DU SYNS OCH HÖRS I 

HULTSFRED!

Arial
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med 
stora möjligheter för både barn och vuxna

Du syns och hörs i Hultsfred! 

Arial i rubrik

Times New Roman i 
brödtext

Sidan är indelad i två 
spalter. 

Spaltbrytning sker 
automatiskt.

Framsida Uppslag Baksida

2. Affischmall

Arial i rubrik

Times New Roman i brödtext

Sidan är indelad i två spalter

Spaltbrytning sker automatiskt
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3. Andra exempel

Ansökan om  
bostadsanpassningsbidrag 

1 (2) 

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen:  
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse om uppgifterna är felaktiga. 
Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 00 00. 

Skickas till Tekniska kontoret, Box 500, 577 26 Hultsfred.  
Vid frågor ring 0495-24 15 07.

Personuppgifter 
Sökandens namn 

      
Personnummer 

      
Utdelningsadress (gata, box etc) 

      
Telefon (även riktnummer) arbetet 

      
Postnummer och postort 

      
Telefon (även riktnummer) bostaden 

      
Den funktionshindrades namn 

     
Personnummer 

     
Civilstånd 

 Sammanboende                     Ensamstående 

Antal vuxna i hushållet 

     
Antal personer under 18 år i hushållet 

     

Fastighet 

 Småhus       Flerbostadshus 

Lägenhetsnummer 

      
Byggnadsår 

      
Senaste ombyggnad, år 

      
Antal rum 

     
samt 

kök          köksvrå           kokskåp          badrum             duschrum             extra toalett 
Bostaden innehas 

 med äganderätt            med bostadsrätt                            med hyresrätt                                    i andra hand 
Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

      
Telefon (även riktnummer) 

      
Utdelningsadress (gata, box etc) 

      
Postnummer och postort 

     
Vid hyrd bostad måste fastighetsägaren ge sitt tillstånd för sökta ändringar. 

  Skriftligt medgivande från fastighetsägaren att utföra sökta åtgärder bifogas. 

Bidrag
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag i denna bostad 

 ja                                       nej 

i annan bostad 

 ja                                        nej 
Om annan bostadsadress 

     
Telefon (även riktnummer) 

     

Funktionshinder 
Funktionshinder 

     
Förflyttningshjälpmedel 

Eldriven rullstol              Manuell rullstol                          Rollator/Deltastöd                   käpp 

Sökta åtgärder               om utrymmet inte räcker till fortsätt på särskilt blad
Om du söker flera åtgärder placera dem under rubriker 

      

      

      

Kontaktperson ifylls i förekommande fall 
Namn och adress 

      
Telefon (även riktnummer) 

      

Underskrift
Datum 

      
Namnteckning Namnförtydligande 

      

Kallelse 1(1)
  Ersättarna för kännedom 

Avdelning    2009-12-11   

Tid för sammanträde Tisdagen den 1 januari 2007 kl. 08.00 

Lokal Lokalnamn 

 Namn 
Ordförande

   Namn 
  Sekreterare 

Ärenden   

   
   

   Dokumentnamn  1 (2)
       
Avdelning    2008-10-07   
Handläggare 
Direkttelefon 
Epost
    Adressat 

Ärenderubrik
Sidnumrering (Arial 10 p) i tabbläge 7 på rad 4.
Datum (Arial 10 p) i tabbläge 4 på rad 6. 
Avdelning, Handläggare, Direkttelefon och E-post (Arial 10 p) i tabbläge 
0 på raderna 6-9. 

Adressat (Times New Roman 12 p) i tabbläge 4 på raderna 10-14. 

Ärenderubrik (Arial 14 p fet) i tabbläge 1 på rad 18. 

Sidhuvud ska finnas med på alla sidor förutom Direkttelefon och Epost 
som bara finns med på sidan 1. 

Sidfot endast på sidan 1. 

Brödtext (Times New Roman 12 p) skrivs mellan tabblägena 1 och 7. 

Marginal i nederkant 4 cm på sidan 1 och 2,5 cm på övriga sidor. 

Automatisk avstavning. 

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

1(2)

Avdelning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid 

   
Beslutande

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Underskrifter Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande

   

  Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

    

Förvaringsplats av protokollet 

Underskrift

Blankett Brev

Kallelse Protokoll
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Tekniska kontoret  

Taxor 

2008-05-06 

1 (2) 

Uthyrning av maskiner och materiel från kommunens förråd i 
Hultsfred och Virserum 

Nedanstående maskiner och materiel uthyres endast i den mån kommunen inte själv 
behöver eller kan komma att behöva desamma. 

Utlämning och återlämning kan endast ske på ordinarie arbetstid. Återlämning ska alltid 
ske till respektive förråd och mottages av tekniska kontorets personal. Eventuellt upp-
komna skador på maskiner och materiel repareras av kommunen på hyrestagarens be-
kostnad. 

Räkning på hyresbeloppet utfärdas av tekniska kontoret. 

Maskiner 2008 2009 2010 

Beloppen anges i kronor per timma och styck och inkl 
moms

Traktor, inkl förare 540 550

Traktor, Holder 500, inkl förare 485 493 

Väghyvel, BS6, inkl förare 700 715 

Lastmaskin Ljungby 1221, inkl förare 625 635 

Sopvals till Ljungby lastmaskin 73 74 

Kompressor, VT 4, exkl drivmedel 73 74 

Kompressor, XAS 175, exkl drivmedel 145 150 

Sopmaskin, Senior, exkl drivmedel 445 450 

Sopmaskin, Junior 335 340 

Spettmaskin till kompressor 37 38 

Biniaggregat 65 66 

  

Materiel   

Utlämnings- och återlämningsdag räknas som hela hyrdagar. Inget avdrag för sön- och 
helgdagar. Del av dag räknas som hel dag. 

Beloppen anges i kronor per dag och styck och inkl moms. 

Minimiavgift per hyrestillfälle är 100 kr. 

Asfaltskärare 138 140 

Blinklampa 55 56

BP-huvud 49 50

Brandslang ca 20 m 63 64

Cobra 443 450

Dränkbar länspump Flygt 1 fas 94 95

Dränkbar länspump Flygt 3 fas 130 133

Elverk 2 kW 325 330

Elverk 5 kW 583 593

Elverk 40 kW 780 795

Elverk 100 kW 1 300 1 325

   Tjänsteskrivelse  1 (2)
       
Avdelning    2009-11-11   
Handläggare 

    Beslutsinstans 

Ev diarienr 

Ärenderubrik
Dokumentnamn Tjänsteskrivelse (Arial 12 p fet) i tabbläge 4 rad 4. 
Sidnumrering (Arial 10 p) i tabbläge 7 på rad 4.
Datum (Arial 10 p) i tabbläge 4 på rad 6. 
Avdelning, Handläggare, Direkttelefon och E-post (Arial 10 p) i tabbläge 
0 på raderna 6-9. 

Beslutsinstans (Times New Roman 12 p) i tabbläge 4 på raderna 10-14. 

Ev diarienummer ((Times New Roman 12 p) i tabbläge 1 på rad 16. 

Ärenderubrik (Arial 14 p fet) i tabbläge 1 på rad 18. 

Sidhuvud ska finnas med på alla sidor. 

Brödtext (Times New Roman 12 p) skrivs mellan tabblägena 1 och 7. 

Marginal i nederkant 2,5 cm på alla sidor. 

Automatisk avstavning. 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse är en intern skrivelse som utgör underlag för behand-
lings av ärenden i styrelser och nämnder. 

Excelblad Tjänsteskrivelse

Taxor
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      InbjuDan    1(2) 

Avdelning Utvecklingskontoret  2009-11-23
Handläggare Anders Andersson
Direkttelefon 0495- 123 45
Epost anders.andersson@hultsfred.se

      Inbjudan     1(2)

Utvecklingskontoret    2009-11-23
Anders Andersson
0495-123 45
anders.andersson@hultsfred.se

Det är viktigt att du tänker på att inte ändra i 
mallarna och att du följer instruktionerna noga. 
Vi har ett starkt formspråk som skapar igenkän-
ning och blir ett tydligt signum för kommunika-
tionen. För att skapa ett enhetligt ansikte utåt 
räcker det inte med att vara konsekvent i hur vi 
använder vår logotyp. Det krävs en gemensam 
typografi i allt kommunikationsmaterial.
I Hultsfreds grafiska profil finns det för office-

användare två typsnitt att välja bland, Arial och 
Times New Roman. Arial är anpassat att använ-
das för rubriker och Times New Roman är sär-
skilt anpassat till brödtexter. När du hämtar en 
mall under O:\mallar hittar du instruktioner över 
hur du exempelvis ska ställa upp ett brev

19 Officeanvändare

Viktigt att tänka på
Ändra inte typsnitt eller teckenstorlek. Se till att skriva över avdelning,  handläggare etc. med rätt 
information
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      Möte     1(2)

Utvecklingskontoret    2009-11-23
Anders Andersson
0495-123 45
anders.andersson@hultsfred.se

 

 Redaktionsmöte
 
 Vi träffas i kommunhuset sal Rask

Viktigt att tänka på
Rubriken ska alltid vara i gemener
När du påbörjar ditt brev eller skrivelse ska rubriken alltid vara i Arial fet. 

      Möte     1(2)

Utvecklingskontoret    2009-11-23
Anders Andersson
0495-123 45
anders.andersson@hultsfred.se

 REDAKTIONSMÖTE
 Vi träffas i kommunhuset sal Rask

Över 1 100 personer har
berörts av BOHICA

Utvärderingen visar på att de flesta vill fortsätta diskutera frågor som ökar kvalitén i bemötandet 
av våra kunder och brukare –koncernledningen har därför tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram
en gemensam personalstrategi.

Hur upplevde medarbetarna BOHICA? Har de upplevt någon förändring i arbetsgruppens sam-
arbete och dialog, har det skett någon förändring i mötet med brukare och kommuninvånare,
uppfattar de sig som en del av varumärket Hultsfreds kommun, känner de att de kan påverka? 

Svar på frågorna finns i utvärderingsmaterialet på www.hultsfred.se/personal

Mest oenighet i personalgrupperna var det om hur ofta gruppen diskuterar vilka förvänt-• 
ningar kunderna och brukarna kan ha på oss. 

Mest oenighet mellan personalgrupperna var det om hur stor delaktighet man kände i ut-• 
vecklingen av sin verksamhet. 

Mest eniga med koncernledningen var personalgrupperna om hur starkt missnöjda kunder • 
bör bemötas. 

Mest oeniga med koncernledningen var personalgrupperna om hur vi bör hantera problem • 
med en kollega med stark ställning i gruppen och som motverkar gruppens vilja att 
prova nya lösningar och idéer.

Utvecklingskontoret
Nils Nilsson 
0495-123 45 
nils.nilsson@hultsfred.se

2009-12-22

1 (1) 

Över 1 100 har berörts av Bohica 

Utvärderingen visar på att de flesta vill fortsätta diskutera frågor som ökar kvalitén i 
bemötandet av våra kunder och brukare – koncernledningen har därför tillsatt en arbets-
grupp för att ta fram en gemensam personalstrategi. 

Hur upplevde medarbetarna BOHICA? Har de upplevt någon förändring i arbetsgrup-
pens samarbete och dialog, har det skett någon förändring i mötet med brukare och 
kommuninvånare, uppfattar de sig som en del av varumärket Hultsfreds kommun, kän-
ner de att de kan påverka?  

Svar på frågorna finns i utvärderingsmaterialet på www.hultsfred.se/personal.

• Mest oenighet i personalgrupperna var det om hur ofta gruppen diskuterar vilka för-
väntningar kunderna och brukarna kan ha på oss. 

• Mest oenighet mellan personalgrupperna var det om hur stor delaktighet man kände 
i utvecklingen av sin verksamhet. 

• Mest eniga med koncernledningen var personalgrupperna om hur starkt missnöjda 
kunder bör bemötas. 

• Mest oeniga med koncernledningen var personalgrupperna om hur vi bör hantera 
problem med en kollega med stark ställning i gruppen och som motverkar gruppens 
vilja att prova nya lösningar och idéer. 

Viktigt att tänka på
När du använder dig av affischmallen ska du kunna sätta upp slutresultatet på en anslagstavla eller 
på väggen. Det högra exemplet är inte en affisch eftersom texten omfattande och satt i få punkter.
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Tips

Affisch- reklam- eller informationsanslag. Ta • 
som regel att när du använder dig av affisch-
mallen ska du kunna sätta upp den på  
väggen!
Arial- kommunens typsnitt i rubriker• 
Bild- centreras i höjd- och sidled. Bilden ska-• 
förstärka rubrik och innehåll. Den ska inte 
bara vara en ”trevlig” illustration.
Brevmall används när du skriver brev med • 
adressat t ex inbjudan/kallelse, information 
och beslut.osv
Dokumentmall- används bl.a. vid minnes-• 
anteckningar, förteckningar, rapporter,  
utredningar
Excelblad- Hultsfreds kommun logotyp place-• 
ras i övre vänstra hörnet
Gemener- små bokstäver• 
Kopiering- när du kopierar gör det i svartvitt• 
Mitt- på intranätet under mina genvägar  • 
hittar du mallarna
Rubrik- kan vara centrerad, vänsterställd, • 
högerställd eller marginaljusterad. Skrivs i 
Arial eller Arial fet med gemener. Kan vara två 
rader lång
Tjänsteskrivelse- intern skrivelse som utgör • 
underlag för behandling av ärenden i styrelser 
och nämnder.
Times New Roman- kommunens typsnitt för • 
brödtext 
Versaler- stora bokstäver, undvik dessa• 

19 Officeanvändare


