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Förord

Varje individ och varje varumärke har sin unika karaktär, en exklusiv 
kombination av egenskaper som tillsammans formar en personlighet. 
När det handlar om att identifiera en människa är det ofta enkelt –  
vi känner igen utseendet och rösten. När det gäller ett företag, en  
organisation, eller som i vårt fall en kommun, kan det vara betydligt 
svårare. Orsaken är inte sällan att kommunens ansikte inte är tydligt 
nog.

Att försöka bygga ett varumärke utan en enhetlig och konsekvent  
genomförd grafisk profil är inte bara svårt. Det är helt enkelt dömt 
att misslyckas. Den grafiska identiteten består av det samlade visuella 
intrycket av en rad komponenter – som till exempel logotyp, färger 
och typografi. En identitet som måste förmedlas konsekvent i alla de 
medier som vi använder oss av; platsannonser, brevpapper, visitkort, 
presentationer, rapporter, webb, fordon – ja i alla typer av 
kommunikationsinsatser.

Frågor?
För frågor om innehållet och tillämpningar 
är du välkommen att kontakta våra 
kommunikatörer.
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A. INLEDNING
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Inledning

Tranemo kommun kommunicerar med sin omvärld på många  
olika sätt. Det finns tre starka skäl till varför det är klokt att klä denna  
kommunikation i en samlad grafisk profil.

Identifikation
För att alla ska uppfatta att det är Tranemo kommun som står bakom 
ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden 
arbetas kännedom in hos mottagarna och våra budskap får bättre 
genomslagskraft.

Trovärdighet
Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och för-
stärker våra budskap på ett positivt sätt. Därför är det viktigt att alla 
som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas 
som seriösa och trovärdiga.

Innehåll
Det är många befattningshavare inom Tranemo kommun som på olika 
sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att använda sig av 
de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det 
grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det 
budskap som ska förmedlas.

Ett gemensamt ansvar
För att lyckas med vår kommunikation och 
stärka kommunens identitet måste den  
grafiska identiteten vårdas ömt av alla som 
arbetar inom Tranemo kommun. Din insats 
i det arbetet är av avgörande betydelse. 
För det är du som är Tranemo kommun i 
det dagliga arbetet, i den ständigt pågående 
kommunikationen med vår omvärld.



B. KOMMUNVAPNET
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Kommunvapnet

kommunvapnet – en del av vår historia
Våra ortsnamn är som en länk tillbaka i historien. Ett namn som verkar ha en uppen-

bar betydelse för oss idag kan härstamma från ord vi inte längre använder eller ens 

känner till betydelsen av. Den vanligaste tolkningen av Tranemo är tranmon – mon 

där tranor håller till. Namnet skrevs år 1413 Tranumoo sokn, 1485 stavades det Tranamo 

och 1536 med dagens stavning. Ordet mo betyder sandslätt och betecknar även traktens 

jordmån, men tranor vistas hellre i våtmarker som myrar och mader vilket det också finns 

gott om här. Saken är att åtminstone fram till 1600-talet betydde mo även just våtmark. 

Det var just tranorna och den långa glasblåsartraditionen som låg till grund för Tranemos 

kommunvapen. Den heraldiska beskrivningen lyder: ”I grönt fält en stående trana av 

silver med röd hjässa samt med lyftad vinge, hållande i höger fot en nedåtriktad glas-

blåsarpipa av silver med anfångad röd glasmassa.”

vaPnet lever kvar

Under medverkan av riksheraldikern togs ett förslag fram och kommunvapnet antogs 

av sammanläggningsdelegerade för Tranemo kommun, alltså det organ som verkade 

inom kommunblocket innan kommunen var färdigbildad. Detta skedde 1973, under 

brytningstiden mellan en äldre och en nyare lagstiftning, varför vapnet blev det sista 

som fick en Kungl.Maj:ts fastställelse, för att redan året efter registreras hos Patent- 

och registreringsverket.

Vapnet kan vi inte ändra på och det kommer att leva kvar som en viktig symbol för det 

geografiska området Tranemo. Företag och organisationer kan använda vapnet för att 

profilera sig, efter tillstånd från kommunchefen. Vapnet kommer också att fortsätta att 

användas på vägskyltar med mera.

k o m m u n v a P n e t

1:2

Våra ortsnamn är som en länk tillbaka i historien. Ett namn som  
verkar ha en uppenbar betydelse för oss idag kan härstamma från 
ord vi inte längre använder eller ens känner till betydelsen av.  
Den vanligaste tolkningen av Tranemo är tranmon – mon där tranor 
håller till. Namnet skrevs år 1413 Tranumoo sokn, 1485 stavades det 
Tranamo och 1536 med dagens stavning. Ordet mo betyder sandslätt 
och betecknar även traktens jordmån, men tranor vistas hellre i våt-
marker som myrar och mader vilket det också finns gott om här. Saken 
är att åtminstone fram till 1600-talet betydde mo även just våtmark. 

Det var just tranorna och den långa glasblåsartraditionen som låg till 
grund för Tranemos kommunvapen. Den heraldiska beskrivningen 
lyder: ”I grönt fält en stående trana av silver med röd hjässa samt med 
lyftad vinge, hållande i höger fot en nedåtriktad glasblåsarpipa
av silver med anfångad röd glasmassa.” 

Vapnet lever kvar 
Under medverkan av riksheraldikern togs ett förslag fram och  
kommunvapnet antogs av sammanläggningsdelegerade för Tranemo 
kommun, alltså det organ som verkade inom kommunblocket innan 
kommunen var färdigbildad. Detta skedde 1973, under brytningstiden 
mellan en äldre och en nyare lagstiftning, varför vapnet blev det sista
som fick en Kungl.Maj:ts fastställelse, för att redan året efter  
registreras hos Patent och registreringsverket.

Vapnet får inte ändras
Vapnet kan vi inte ändra på och det  
kommer att leva kvar som en viktig symbol 
för det geografiska området Tranemo. 
Företag och organisationer kan använda 
vapnet för att profilera sig, efter tillstånd från  
kommunchefen. Vapnet kommer också att 
fortsätta att användas på vägskyltar med 
mera.



C. LOGOTYPEN
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Vår logotyp är en av våra mest dyrbara tillgångar. Det är dessutom 
den viktigaste beståndsdelen i vår visuella identitet. Den fungerar 
som en kvalitetsstämpel på allt vi företar oss och bidrar till en snabb 
identifikation på allt kommunikationsmaterial vi erbjuder vår om- 
givning. Därför ska vi inte vara rädda för att använda den så mycket 
som möjligt. Det viktiga är dock att vi använder den på rätt sätt!

Logotypen

Symbol

Primär logotyp

Sekundär logotyp

Ordbild

Två delar bildar en helhet
Logotypen består av två delar, en symbol 
med den stiliserade tranan i en sköld och en 
ordbild, ”TRANEMO KOMMUN”. 
Logotypen har starka färger, tydliga former 
och god läsbarhet, vilket gör att den inte 
behöver göras överdrivet stor för att väcka 
uppmärksamhet. Den bör i görligaste mån 
placeras med generösa fria ytor omkring sig 
- Se sida 10.

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.
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Logotypen - Användning av logotypen

Användning av logotypen
När du kan – använd logotypen i färg. När du inte ska trycka i färg, 
använd varianten som är i gråskala.

Låt exemplen i manualen vägleda och inspirera dig. Se till att du  
alltid använder godkända färdiga original för tryck och övrig rep- 
roduktion. De olika logotyperna i jpeg-format finns att ladda ner från 
vårt intranät. Är du osäker, kontakta en kommunikatör.

CMYK Logo
Denna variant används till allt 
material som trycks i fyrfärg.

CMYK logo med negativ text
Denna variant används vid
placering i bild med mörk 
bakgrund och då den grå tonen 
inte ger tillräcklig kontrast och 
läsbarhet.

Gråskale-logo
Denna variant används när
materialet ska tryckas i grå- 
skala, till exempel vanliga
utskrifter eller dagspress.

Svart / vit logo
Denna variant används när
materialet ska tryckas i svart
utan raster.

PMS logo
Denna variant används när
materialet endast trycks i 
PMS-färger, till exempel vid
tryck av dekaler, skyltar eller
t-shirts.

Negativ logo
Samma som ovan, fast i negativ 
version.

Särskilda fall
Ibland tillåter dock inte tryckteknik (skyltar, textilier, pennor)  
eller bakgrund (färger/bilder som konkurrerar med våra logotyp- 
färger) att huvudlogotyperna kommer till sin fulla rätt. Därför 
finns alternativ som komplement till huvudlogotypen för dessa 
tillfällen.
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Logotypen - Användning av logotypen

Logotypens frizoner
Vår logotyp ska alltid få den generösa yta den förtjänar, med mycket 
luft omkring sig. Ibland kan det emellertid bli trångt och då har vi 
definierat en minsta gräns runtomkring som inte
får överträdas.

Logotypens versioner
Det finns en primär logotyp, med ordbilden (Tranemo kom-
mun) till höger, och en sekundär stående version för placering där  
skölden som symbol ska ha en framträdande roll. Den primära  
versionen kan användas fritt (i relation till denna manual) av alla 
anställda, sekundärversionen används i samråd med någon av våra 
kommunikatörer.

Minsta avstånd runt logotypen motsvarar bokstaven M i ordbilden

Minsta rekommenderade 
storlek 20 mm Logotypens storlek

Logotypen har en unik form, där det 
inbördes förhållandet mellan skölden 
och ordbilden är fast. Den får alltså 
inte ändras annat än i storlek. 

Minsta rekommenderade storlek på 
logotypen är 20 mm i bredden. Om ni 
behöver använda en mindre logotyp, 
kontakta då en kommunikatör först. 

Primär logotyp

Sekundär logotyp
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Logotypen - Fel användning av Logotypen

Fel användning av Logotypen
Logotypen ska alltid användas på ett tydligt sätt, med hög läsbarhet 
och god kontrast.

I de här exemplen är kontrasten inte tillräckligt bra. • Använd inte skuggor/effekter • Ändra inte proportionerna 

• Rotera och beskär inte logotypen • Komplettera inte logotypen  

• Ändra inte de inbördes storlekarna i logotypen 

Tekniska sektionen

Osäker?
Om du känner dig osäker kan du alltid vända dig till någon av 
våra kommunikatörer. 
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Logotypen - Verksamhetsknutna logotyper

Verksamhetsknutna logotyper
De verksamheter som konkurrerar utanför kommunens gränser har 
fristående logotyper för sina verksamheter. För att stärka kopplingen
till och dra fördel av kommunens kraft får gymnasieskolan, turist- 
byrån och Tranemo utveckling synas som en ”andra nivå” i logo- 
typen. Det är endast dessa tre versioner utanför Tranemo kommuns 
huvudlogotyp som får förekomma.

Underordnad avsändare? 
Se sida 13 för instruktioner om under- 
ordnade avsändare.

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.
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Logotypen - underordnade avsändare

Riktlinjer för underordnade avsändare
Det finns endast ett varumärke samt en logotyp för Tranemo kommun.  
Utöver varumärket finns det en rad underordnade avsändare, dessa kan vara  
sektioner, funktioner, enheter, projekt eller grupperingar. Alla underordnade av- 
sändare ska följa de grafiska riktlinjerna och får inte ta fram egna visuella uttryck.  

Undantag 
Verksamheter som konkurrerar utanför kommunens 
gränser har fristående logotyper för sina verksam-
heter. För att stärka kopplingen till och dra fördel av  
kommunens kraft får gymnasieskolan, turistbyrån och 
Tranemo utveckling synas som en ”andra nivå” i logo-
typen. Det är endast dessa tre versioner utanför Trane-
mo kommuns huvudlogotyp som får förekomma.

Riktlinjer för namngivning 
När en ny verksamhet, enhet eller gruppering bildas 
gäller följande riktlinjer för namnet. 

• Det ska tydligt beskriva den nya verksamheten. 

• Det ska vara kort och enkelt att uttala.

Exempel med underordnade avsändare. 

Framsida på Broschyr Baksida på Broschyr

TRANEMO
KOMMUN

Rubriken på
två rader
UNDERORDNAD AVSÄNDARE

TRANEMO
KOMMUN

UNDERORDNAD AVSÄNDARE
Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo
Besöksadress:Storgatan 26, Tranemo
Växel: 0325-57 60 00 

Quam aria asimus de officil magnis ra peria dolut quasi tor molen-
dusam, niam reprae. Nam, voluptin re essus most, nim voluptius 
aborro tem ent. Ut voloratis dolorporepta dignimusam volorum 
quo occus animust qui atur alitat. Ihit, cuptas et magnam, sed es 
modit, optaecepel el ipsapit incimus ut ut faciatur?
Namus eum, sunt dolo ipid mos aut fugit illate conse odi officiis e



15 Version 1.0 2015 Grafisk manual  -  Tranemo kommun

Logotypen - grafiska riktlinjer vid samarbeten

Grafiska riktliner vid samarbeten 
Tranemo kommuns roll i samarbetet avgör i vilken utsträckning den grafiska profilen ska användas. 
Här nedan visas tre samarbetskategorier. 

Rurik Part 1

Part 1

TRANEMO
KOMMUN Part 2 Part 3

Läs mer på: 
www.part1.se

Rubrik
UNDERRUBRIK I VERSALER

TRANEMO
KOMMUN Part 2

Nus, cus sequate es debisim aximinusa pliquias ad explaut aliquam ellitatur?
Am fugitat emporuptat utes qui rem et as cusciis molorep tatqui dunt omni-
assecus aut alibusantur aut mint, optati nist, ut plam, omnihiciamus sequunt 
faccupta nonem aut a aut adis nonsendi bera volut occatur sedisciiscia volecta 
volor autem rae volluptis ut alitiorum a nus, o�  ciaecae voluptur, ut inimet 
laciam non pratio cum eum litamet reptae conseque restibea que adiaectiore 
por aut pa nimodis re porem quia denem quatur sequis elest harum nonsequi 
omnis dolor soluptium coreica turehendam es et ut voloreh enimolore pore 

1. Tranemo kommun är huvudavsändare
• Tranemo kommun är huvudägare, samarbets-
partners logotyper placeras på en vit platta på 
baksidan.

• Grafiska element från medverkande samarbets-
partners får inte förekomma (utöver logotypen). 
Endast Tranemo kommuns grafiska profil ska 
användas.

2. Tranemo kommun är sekundär
avsändare
• När Tranemo kommun agerar som medverkade 
samarbetspartner och inte är huvudavsändare får 
endast logotypen användas. Inga andra element 
från Tranemo kommuns Grafiska profil får före-
komma. 

• Riktlinjerna för hur Tranemo kommuns logotyp 
används ska följas (se sidan 9). 

3. Tranemo kommun som jämbördig partner
• När Tranemo kommun är jämbördig avsända-
re med två eller flera parter ska inte någon av de 
deltagande parternas grafiska profil användas. 
Använd en neutral profil. 

• Riktlinjerna för hur Tranemo kommuns logo-
typ används ska följas. Inga andra element från  
Tranemo kommuns Grafiska profil får före- 
komma. 

• En kommunikatör måste godkänna 
användningen av logotypen innan publicering.

TRANEMO
KOMMUN

Rubriken på
två rader
UNDERORDNAD AVSÄNDARE

TRANEMO
KOMMUN

Quam aria asimus de offi  cil magnis ra peria dolut quasi tor molen-
dusam, niam reprae. Nam, voluptin re essus most, nim voluptius 
aborro tem ent. Ut voloratis dolorporepta dignimusam volorum 
quo occus animust qui atur alitat. Ihit, cuptas et magnam, sed es 
modit, optaecepel el ipsapit incimus ut ut faciatur?
Namus eum, sunt dolo ipid mos aut fugit illate conse odi offi  ciis e

N
A
TURSKYDDSFÖ

RE
NI
N
G

TRA
NEMO

I SAMARBETE MED

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.



D. Slogan



17 Version 1.0 2015 Grafisk manual  -  Tranemo kommun

Slogan

Primär grön version

Sekundär vit version

Tranemo kommuns slogan - Lev livet på den gröna sidan
Tranemo kommuns slogan grundar sig i och ger uttryck för Tranemo kommuns  
vision: 

T  ranemo kommun är vårt naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en naturskön kommun i storstadens 
närhet. Här finns ett boende som passar alla – oavsett om man vill bo i en större ort, på landsbygden 

eller sjönära.

Vi bor i ett samhälle som jobbar för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart, där vi känner oss 
friska och trygga i en bra välfärd. Hos oss är mångkulturen en tillgång eftersom vårt samhälle är öppet och 
generöst.

Tranemo kommun har ett rikt förenings- och kulturliv. Kulturupplevelser är en viktig del av livet och fritiden 
är rik och varierad. Med stolthet lyfter vi fram våra kulturskatter och turistmål. Kommunen, föreningarna 
och näringslivet har utvecklat en nära samverkan där ideella krafter och goda idéer tas tillvara – på det om-
rådet är Tranemo kommun bland de bästa i Sverige.

Välutbyggda kommunikationer skapar möjligheter för medborgare. Det är enkelt och stimulerande att driva 
företag i Tranemo kommun där grogrunden finns för ett växande näringsliv.

I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Vi verkar för en stark känsla av samhörighet. Vi skapar  
mötesplatser som möjliggör inflytande och delaktighet i hela kommunen.

Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.



E. FÄRG
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Färg

Tranemo kommuns färger
För att ge Tranemo kommuns identitet ett tydligt uttryck finns ett antal profilfärger 
framtagna. 

Tranemo kommun har inte enbart en huvudfärg som identitet utan två stycken, 
båda i en grön skala. Skalan möjligör ett enhetligt visuellt uttryck som samtidigt är  
levande. Basfärgerna står för igenkänningen och ska därför alltid dominera.  
Färgerna ska i huvudsak användas genom Tranemo kommuns grafiska bågar. Ingen 
text eller rubrik får skrivas i dessa färger. 

Utöver de två gröna basfägerna finns även tre komplementtfäger som går i en grå 
skala. 

OBS!
Våra texter och rubriker ska alltid vara i antigen svart eller vit färg. 

TRA-Ljusgrön TRA-Grön

Bas-färger

TRA-Mörkgrå TRA-Grå TRA-Silver TRA-Röd

PMS: 359
RGB: 153, 200, 140
CMYK: 40, 0, 48, 0
Hexadecimal: 99C88C
NCS: S 2030-G10Y

PMS: 484
RGB: 152, 50, 34
CMYK: 8, 94, 99, 34
Hexadecimal: 983222
NCS: S 4050-Y90R

PMS: 362
RGB: 63, 156, 53
CMYK: 80, 0, 100, 0
Hexadecimal: 3f9c35
NCS: S 3040-G10Y

PMS: 424
RGB: 108, 111, 112
CMYK: 0 , 0 , 0 , 7 0
Hexadecimal: 6C6F70
NCS: S 5000-N

PMS: 421
RGB: 181, 182, 179
CMYK: 0 , 0 , 0 , 3 0
Hexadecimal: B5B6B3
NCS: S 3000-N

Silver
PMS: 877

RGB eller CMYK 
• RGB (rött, grönt, blått) används av till exempel bild-
skärmar, projektorer och kameror. Kulöromfånget är 
betydligt större än CMYK.

• CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är detsamma som 
fyrfärgstryck, vilket är det vanligaste färgsystemet för
tryck på papper. Grundfärgerna trycks i olika mängd 
på papperet, varvid ett stort antal kulörer kan uppnås. 

Utvärdera färgen
• Observera att tryckfärger, så som CMYK är svåra att 
göra rättvisa och utvärdera på en skärm eller en vanlig 
skrivare.  Använd tryckta prover för att avgöra färgens 
kvalité.

OBS!
Den röda färgen får endast förekomma i logo- 
typen. Det är strikt förbjudet att använda den i 
grafiska element, rubriker eller texter. 

Komplement-färger



F. TYPOGRAFI
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Typografi

Tranemo kommuns typografi
Typografi (vilka typsnitt vi använder) är en viktig del i vårt samlade uttryck. Genom 
god och konsekvent typografi har vi möjligheten att ange samtalstonen, förmedla en 
viss känsla och skapa igenkänning.

Brödtext • Palatino Linetype

Bildtext • Palatino Linetype kursiv

Rubriker • Arial Black
Specialfall 1 • Futura standard

Brödtext på webben • Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWQYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwqyzåäö • 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWQYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwqyzåäö • 
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWQYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwqyzåäö • 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWQ
YZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwqyzåäö • 
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWQYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwqyzåäö • 1234567890

Intern produktion
• Övergripande för vår kommunikation gäller att
Arial används i rubriker och Palatino i löpande text. 
Båda är systemtypsnitt och finns som standard i alla 
våra datorer.

Extern produktion
• Vid viss extern produktion, som visitkort, korre- 
spondenskort, skyltar och tryck på kläder används  
Futura. Även vid vissa annonser kan Futura och Fre-
estyle script bli aktuella. För mer information kontakta 
någon av våra kommunikatörer

Specialfall 2 • Freestyle script

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWQ
YZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwqyzåäö • 
1234567890
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Layout

Tranemo kommuns layout
Layout är det grafiska samspelet mellan text, rubrik, logotyp, bild och färg.
Och framförallt luft – vita ytor som gör det lättare för ögat att söka sig till det vi vill
kommunicera. En konsekvent layout skapar samtidigt en positiv igenkänningseffekt  
- mottagaren känner igen Tranemo kommun.

Vita ytor är viktiga
Vår visuella identitet är det ansikte som gör det möjligt för omvärlden att identifiera 
Tranemo kommun och dess verksamhet. För att skapa ett tydligt grafiskt formspråk, 
låt så långt som möjligt en luftspalt skapa en fri yta, både ovanför och nedanför  
symbolen, som exemplen bredvid visar. En väl disponerad bildyta och avvägd  
balans handlar alltså inte bara om vår logotyp och användningen av den, utan om 
helheten där enkelhet och luft är viktiga grafiska element.

Kommunikation av underordnade avsändare
Underordnade avsändare, som till exempel sektioner och funktioner, beskrivs  
genom text under rubriken, skriven i typsnitt Futura std eller Arial (versaler).  
I andra grafiska dokument, som till exempel trycksaker och annonser, kan underen-
heter namnges i rubrik, beskrivas i text och stå som avsändare. För att ytterligare för-
stärka igenkänningen kan illustrationer och foton som återspeglar underenheternas 
särdrag användas.

UNDERORDNAD AVSÄNDARE

Brödtext skrivs med Palantino Linotype. Gärna med lite större 

radavstånd än Auto/Normal. Sim eatur? Ecum fugit, vernam iur 

moluptur, tem quam, cus et lignimi nvelent quati cus num, odiatio 

saperup tasitist, optatur, corepta turiti cus eat por seribus.

Met hilit qui unte natem res ma vollenit, ut acim ad ut oditasi be-

rum qui aliquam, sum aut accus aut minvendis magnis im harum 

volore volo qui consendistia di cum quisqui dolore consecto mo

TRANEMO
KOMMUN

Rubriken ska 
placeras här.
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Layout - Övriga grafiska element

Övriga grafiska element
Ett extra grafiskt element som kan användas i olika sammanhang är en båge. 
Den kan användas för att förstärka profilen och därigenom tillhörigheten
till Tranemo kommun. Denna form, fast i  sned konkav variant, kan också  
användas i överkant av annonser, broschyrer, blad med mera. 

Standard 1 Standard 2

Special 1 Special 2

Standardelement
De stora elementen är Tranemo 
kommuns standard element.  
Observera att ”Standard 2”  
endast får användas när man inte 
har en bild som framsida. 

Specialelement
Specialelementen ska endast  
användas när formatet kräver 
ett smalare element, till exempel 
vid tryck till vepor och smala an-
nonser.  Observera att ”Special 2”  
endast får användas när man inte 
har en bild som framsida. 

TRANEMO
KOMMUN

TRANEMO
KOMMUN

Osäker?
Om du känner dig osäker kan du alltid vända dig till någon av 
våra kommunikatörer. 
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Kontorstryck

Tranemo kommuns kontorstryck
Samtidigt med framtagandet av vår nya logotyp har också designen av vårt  
kontorstryck uppdaterats. Kontorstryck, såsom brevpapper, kuvert, visitkort med 
mera fungerar ofta som en representant för oss när vi själva inte är närvarande.  
Därför är det viktigt att det är tydligt vem som är avsändare och att materialet upp-
fattas som sympatiskt och trovärdigt. Konsekvens, typografi, tryckkvalitet, läsbarhet 
och pappersval är alla delar som tillsammans bidrar till en god helhetsupplevelse.

Brevpapper
Sidfot: Palatino Linotype
Textstorlek: 11 pt
Radavstånd: 12 pt

Använd ej kursiv eller fet stil.

Sidfoten finns i den digitala mallen som också
går att individanpassa, från person till person.

Två- eller flersidiga brev skrivs ut på brev- 
papper hela vägen.

50 mm

15 mm

15
 m

m

TRANEMO
KOMMUN

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.



27 Version 1.0 2015 Grafisk manual  -  Tranemo kommun

Kontorstryck - Visitkort & Korrespondenskort

32 mm

6 mm

6 
m

m
32 mm

6 mm

6 
m

m

Denis Hodzic
KOMMUNIKATÖR
denis.hodzic@tranemo.se
Direkt: 0325-57 60 33 • Mobil: 070-556 61 93

SEKTION/FUNKTION/ENHET
Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo
Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo.
Fax 0325-771 32 • Växel 0325-57 60 00

Denis Hodzic
KOMMUNIKATÖR
denis.hodzic@tranemo.se
Direkt: 0325-57 60 33 • Mobil: 070-556 61 93

SEKTION/FUNKTION/ENHET
Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo
Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo.
Fax 0325-771 32 • Växel 0325-57 60 006 mm

Visitkort & Korrespondenskort
Namn: Futura Medium
Textstorlek: 10 pt
Titel: Futura Medium
Textstorlek: 5,5 pt
Radavstånd: 10 pt
Information: Futura Medium
Textstorlek: 7 pt
Radavstånd: 10 pt
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Kontorstryck - Kuvert & Mapp

42 mm
10 mm

10
 m

m

Tranemo kommun, 514 80 Tranemo

Kuvert
Adress: Futura Medium, 7 pt

Logtypens placering och storlek 
är konstant oavsett storlek på 
kuvert.

Mapp

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.
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Trycksaker

Tranemo kommuns trycksaker
Tranemo kommuns olika enheter ger tillsammans ut en mängd olika broschyrer och 
foldrar under ett år, som varierar i format, omfång och budskap. För att alla tryck- 
saker ska ge ett enhetligt och professionellt intryck som bidrar till att stärka vår  
gemensamma profil är det viktigt att de utformas enligt de grafiska riktlinjerna.

Här följer några exempel på hur utformningen av trycksaker kan se ut och vad du 
bör tänka på när det gäller logotyp, bilder, rubrikplacering och brödtext.

TRANEMO
KOMMUN

Rubriken på
två rader
UNDERORDNAD AVSÄNDARE

TRANEMO
KOMMUN

Rubriken på 
två rader
UNDERORDNAD AVSÄNDARE

TRANEMO
KOMMUN

UNDERORDNAD AVSÄNDARE
Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo
Besöksadress:Storgatan 26, Tranemo
Växel: 0325-57 60 00 

Quam aria asimus de officil magnis ra peria dolut quasi tor molen-
dusam, niam reprae. Nam, voluptin re essus most, nim voluptius 
aborro tem ent. Ut voloratis dolorporepta dignimusam volorum 
quo occus animust qui atur alitat. Ihit, cuptas et magnam, sed es 
modit, optaecepel el ipsapit incimus ut ut faciatur?
Namus eum, sunt dolo ipid mos aut fugit illate conse odi officiis e

Broschyrer - Framsida Broschyrer - Baksida

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.
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Trycksaker - Informationsmaterial

VERKSAMHETSNAMNET

Rubrik på 
två rader härRUBRIKER OCH

UNDERRUBRIKER

RUBRIKER OCH UNDERRUBRIKER

Informationsmaterialet är i de flesta fall i formatet A4, som vi kopierar själva.

Informationsmaterial skall alltid tryckas på vitt papper. På så sätt säkerställer vi att 
det är tydligt och tillgängligt.

Brödtext skrivs med Palantino Linotype. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. 

Sim eatur? Ecum fugit, vernam iur moluptur, tem quam, cus et lignimi nvelent quati cus 

num, odiatio saperup tasitist, optatur, corepta turiti cus eat por seribus.

Met hilit qui unte natem res ma vollenit, ut acim ad ut oditasi berum qui aliquam, sum aut 

accus aut minvendis magnis im harum volore volo qui consendistia di cum quisqui dolore 

consecto mo. Atur, tem idit illitat. Um velita dicia nonet maximin ullitatur aut qui consectur 

sequam ipsam que maxim num aut occusti utes audi officim oluptatiam core simus molupta 

dolupit adis excea quae sint, comniatur?

Et ut occus reptas atemos que sapit aut ut volorio nsedignatur sit, sunt imilitibus ad qu

Brödtext skrivs med Palantino Linotype. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. 

Sim eatur? Ecum fugit, vernam iur moluptur, tem quam, cus et lignimi nvelent quati cus 

num, odiatio saperup tasitist, optatur, corepta turiti cus eat por seribus.

Met hilit qui unte natem res ma vollenit, ut acim ad ut oditasi berum qui aliquam, sum aut 

accus aut minvendis magnis im harum volore volo qui consendistia di cum quisqui dolore 

consecto mo. Atur, tem idit illitat. Um velita dicia nonet maximin ullitatur aut qui consectur 

sequam ipsam que maxim num aut occusti utes audi officim oluptatiam core simus molupta 

dolupit adis excea quae sint, comniatur?

Et ut occus reptas atemos que sapit aut ut volorio nsedignatur sit, sunt imilitibus ad qu

Insidan

Framsidan
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Tranemo kommuns annonser
Annonser är ett kraftfullt marknadsföringsinstrument och måste naturligtvis följa de
riktlinjer vi har tagit fram för vår visuella identitet. Den grundläggande idén är att
använda en enkel, men levande layout. Bilder, typografi och en lättidentifierad  
logotyp ska kommunicera budskapet. Texterna ska inte typograferas i för stor grad.
Varje annonsmillimeter kostar pengar, men frestas inte att fylla varje betald milli- 
meter med text och bild. Ge plats åt luft och vilsamt utrymme för ögat. Ett annat tips 
är att inte ha för många fokuseringspunkter (enheter) i annonsen. Håll dig till ett 
budskap. Då ökar chansen att fler läsare blir intresserade och tar till sig innehållet.

Annonser

INFORMATION FRÅN DIN KOMMUN

   AKTUELL INFORMATION FRÅN TRANEMO KOMMUN

WWW.TRANEMO.SE  •  KOMMUN@TRANEMO.SE  •  0325-57 60 00  •           TRANEMO KOMMUN  •           @TRANEMOKOMMUN   

TEKNISKA SEKTIONEN INFORMERAR:

Riksfärdtjänst
Ansökan om riksfärdtjänst som gäller 
1 juli – 5 aug 2015 lämnas till Tekniska 
sektionen senast onsdag 24 juni. 
Kontaktperson: Petra Annerdahlen

Kommunhuset
15 juni t.o.m. 14 augusti
Måndag – torsdag: 07.30 - 16.00
Fredagar: 07.30 – 15.00
Lunchstängt alla dagar mellan 
kl. 12.00 - 13.00

Biblioteket
22 juni – 9 augusti
Måndag 10.00-19.00
Tisdag – torsdag: 13.00 - 18.00
Fredag och lördag stängt

Bokbussen har sommaruppehåll 
mellan 22/6 - 9/8.

Simhallen
15 juni - 3 juli 
3 augusti - 14 augusti

Måndag: Stängt (aktivitetsdag) 
Tisdag:  06:30 - 08:00  Morgonsim
               13:00 - 18:00
Onsdag:  16:00 - 20:00  Endast vuxna
Torsdag:  06:30 - 08:00  Morgonsim
                13:00 - 18:00
Fredag:  06:30 - 08:00  Morgonsim
               14:00 - 18:00    
(19 juni midsommarafton stängt)
Lördag:  Stängt
Söndag:  Stängt

Sommaröppettider

”Tranemo Sjukhjälps- och understödsfonder” är en stif-
telse vars tillgångar förvaltas av Tranemo kommun, men 
med en särskild styrelse som fattar beslut om utdelning 
av stiftelsens medel.  Ursprunget är en donation från 
1902 av August och Augusta Claesson, Uddebo. Medel 
utdelas till personer i ”Tranemo Socken”.

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till personer i 
behov av ekonomiskt stöd, uppmuntran vid sjukdom 
och rehabilitering samt stödja personer med fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar.

Medel utdelas inte till föreningar och organisationer, 
eller till behov som tillgodoses genom det allmännas 
försorg. 
Medel kan endast delas ut till personer som är folk-
bokförda inom ”Tranemo Socken” (orterna Tranemo, 
Uddebo, Rosenlund och Brandsmo).
2015-års utdelning kommer att ske i december månad.

Ansökan om medel görs genom en särskild ansöknings-
blankett som finns att ladda ner på Tranemo Kommuns 
hemsida: www.tranemo.se/stipendierfonder

Blankett kan även hämtas hos Individ- och familje-
omsorgen Tranemo och pastorsexpeditionen Tranemo.

Ansökan skickas till:
TSU fonder
Box 20
514 21  TRANEMO

BIDRAG FRÅN STIFTELSEN

Tranemo Sjuk
hjälps– och under
stöds fonder 2015

I år har våren och sommaren 
låtit vänta på sig. De som vet 
säger att det har varit den kall
laste maj på 200 år. Desto mer 
efterlängtad är sommaren och 
värmen när den väl kommer. 
Våren för Tranemo kommun 
har bjudit på desto fler glädje-
ämnen. Skolan har fått fina ut-
märkelser, nya Gudarps gården 
och Dalstorpsskolan börjar ta 
form och i Svenskt näringslivs 
senaste undersökning har det 
samlade omdömet om företags-
klimatet förbättrats. Vårt starka 
näringsliv och dess betydelse 
för kommunens utveckling 
kan aldrig tillräckligt lyftas 
fram och vår ambition är att 

utveckla samarbetet ytterligare. 
Tranemo har också ett starkt 
föreningsliv, ett exempel på 
det är Tranemo IF skidor, som 
alldeles nu i dagarna har fått ta 
emot  Stora Skidspår priset av 
Svenska skidförbundet. Våra 
varmaste gratulationer till den 
fina utmärkelsen.
Under våren har förberedelser-
na för sommarens höjdpunkt 
O-ringen tagit fart. Den 20 juli är 
det dags för Tranemo etappen i 
Givarp, där vi räknar med flera 
tusen löpare och besökare. Det 
är ett fantastiskt tillfälle att få 
visa upp vår fina kommun och 
allt vi har att erbjuda, och vi 
hoppas att också ni kommun-

invånare tar en tur till Givarps 
arena den aktuella dagen.

Den 17 juni invigs utställning-
en  ”Face It” på Glasets hus, en 
unik världsutställning som vi 
hoppas ska locka en stor publik. 
Även Torpa, Hofsnäs och andra 
platser i kommunen bjuder på 
spännande sommar program 
och inte minst på fantastiska 
omgivningar.

När vi blickar framåt är 
 centrum utveckling det som 
står närmast på tur. Samhalls-
byggnaden ska rivas direkt 
efter sommaren och området 
vid Tranemo sjön utvecklas, 
bland annat med nya bostäder. 

Placeringen av ett nytt bibliotek 
har engagerat många, vilket vi är 
glada över. Det är tillsammans vi 
ska utveckla och det ska ske i di-
alog med våra kommuninvånare. 
Vi ser fram mot ett nytt, modernt 
och centrumnära bibliotek.

Så visst händer det mycket i vår 
kommun som vi ska vara stolta 
över. Som vanligt hoppas vi att 
ni följer utvecklingen på vår 
hemsida och på sociala medier, 
och att ni gärna tar kontakt för 
synpunkter och dialog.

Vi vill avsluta med att önska 
alla kommuninvånare en riktigt 
härlig sommar!

Crister Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Annika Hedvall
Kommunchef

Nu är sommaren här!

Tranemo kommun önskar att 
alla som kommer i kontakt med 
kommunen ska bli bemötta på ett 
positivt och professionellt sätt och 
vill erbjuda sina invånare en så bra 
verksamhet som möjligt. För att 
kunna göra detta är det viktigt att 
veta hur invånarna i Tranemo ser på 
sin kommun. 
Under vecka 25 och 27 finns våra 
sommar jobbare Julia, Linnea och 
Kim ute i  kommunen för att ställa 
följande frågor till dig som in
vånare i Tranemo kommun:
- Hur nöjd är du med hur du blir 
bemött när du har kontakt med 
tjänstemän eller annan personal i 
Tranemo kommun? 
- Hur nöjd är du med hur lätt det är 
att komma i kontakt med tjänste-
män eller annan personal i Tranemo 
kommun?

- Hur nöjd är du med tillgången till 
 information om Tranemo kommun 
och dess verksamheter?
- Hur nöjd är du med hur Tranemo 
 kommun sköter sina olika verk-
samheter?

- Kan du rekommendera vänner 
och  bekanta att flytta till Tranemo 
kommun?
Du kan också gå in på www.trane-
mo.se för att svara på frågorna från 
och med 15 juni.

Enkät sommar 2015Vad tycker Du?

Tack för att du delar med dig av dina synpunkter!

   Sista dag 
  för ansökan:
31 augusti 2015

   AKTUELL INFORMATION FRÅN TRANEMO KOMMUN

WWW.TRANEMO.SE  •  KOMMUN@TRANEMO.SE  •  0325-57 60 00  •           TRANEMO KOMMUN  •           @TRANEMOKOMMUN   

TEKNISKA SEKTIONEN INFORMERAR:

Riksfärdtjänst
Ansökan om riksfärdtjänst som gäller 
1 juli – 5 aug 2015 lämnas till Tekniska 
sektionen senast onsdag 24 juni. 
Kontaktperson: Petra Annerdahlen

Kommunhuset
15 juni t.o.m. 14 augusti
Måndag – torsdag: 07.30 - 16.00
Fredagar: 07.30 – 15.00
Lunchstängt alla dagar mellan 
kl. 12.00 - 13.00

Biblioteket
22 juni – 9 augusti
Måndag 10.00-19.00
Tisdag – torsdag: 13.00 - 18.00
Fredag och lördag stängt

Bokbussen har sommaruppehåll 
mellan 22/6 - 9/8.

Simhallen
15 juni - 3 juli 
3 augusti - 14 augusti

Måndag: Stängt (aktivitetsdag) 
Tisdag:  06:30 - 08:00  Morgonsim
               13:00 - 18:00
Onsdag:  16:00 - 20:00  Endast vuxna
Torsdag:  06:30 - 08:00  Morgonsim
                13:00 - 18:00
Fredag:  06:30 - 08:00  Morgonsim
               14:00 - 18:00    
(19 juni midsommarafton stängt)
Lördag:  Stängt
Söndag:  Stängt

Sommaröppettider

”Tranemo Sjukhjälps- och understödsfonder” är en stif-
telse vars tillgångar förvaltas av Tranemo kommun, men 
med en särskild styrelse som fattar beslut om utdelning 
av stiftelsens medel.  Ursprunget är en donation från 
1902 av August och Augusta Claesson, Uddebo. Medel 
utdelas till personer i ”Tranemo Socken”.

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till personer i 
behov av ekonomiskt stöd, uppmuntran vid sjukdom 
och rehabilitering samt stödja personer med fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar.

Medel utdelas inte till föreningar och organisationer, 
eller till behov som tillgodoses genom det allmännas 
försorg. 
Medel kan endast delas ut till personer som är folk-
bokförda inom ”Tranemo Socken” (orterna Tranemo, 
Uddebo, Rosenlund och Brandsmo).
2015-års utdelning kommer att ske i december månad.

Ansökan om medel görs genom en särskild ansöknings-
blankett som finns att ladda ner på Tranemo Kommuns 
hemsida: www.tranemo.se/stipendierfonder

Blankett kan även hämtas hos Individ- och familje-
omsorgen Tranemo och pastorsexpeditionen Tranemo.

Ansökan skickas till:
TSU fonder
Box 20
514 21  TRANEMO

BIDRAG FRÅN STIFTELSEN

Tranemo Sjuk
hjälps– och under
stöds fonder 2015

I år har våren och sommaren 
låtit vänta på sig. De som vet 
säger att det har varit den kall
laste maj på 200 år. Desto mer 
efterlängtad är sommaren och 
värmen när den väl kommer. 
Våren för Tranemo kommun 
har bjudit på desto fler glädje-
ämnen. Skolan har fått fina ut-
märkelser, nya Gudarps gården 
och Dalstorpsskolan börjar ta 
form och i Svenskt näringslivs 
senaste undersökning har det 
samlade omdömet om företags-
klimatet förbättrats. Vårt starka 
näringsliv och dess betydelse 
för kommunens utveckling 
kan aldrig tillräckligt lyftas 
fram och vår ambition är att 

utveckla samarbetet ytterligare. 
Tranemo har också ett starkt 
föreningsliv, ett exempel på 
det är Tranemo IF skidor, som 
alldeles nu i dagarna har fått ta 
emot  Stora Skidspår priset av 
Svenska skidförbundet. Våra 
varmaste gratulationer till den 
fina utmärkelsen.
Under våren har förberedelser-
na för sommarens höjdpunkt 
O-ringen tagit fart. Den 20 juli är 
det dags för Tranemo etappen i 
Givarp, där vi räknar med flera 
tusen löpare och besökare. Det 
är ett fantastiskt tillfälle att få 
visa upp vår fina kommun och 
allt vi har att erbjuda, och vi 
hoppas att också ni kommun-

invånare tar en tur till Givarps 
arena den aktuella dagen.

Den 17 juni invigs utställning-
en  ”Face It” på Glasets hus, en 
unik världsutställning som vi 
hoppas ska locka en stor publik. 
Även Torpa, Hofsnäs och andra 
platser i kommunen bjuder på 
spännande sommar program 
och inte minst på fantastiska 
omgivningar.

När vi blickar framåt är 
 centrum utveckling det som 
står närmast på tur. Samhalls-
byggnaden ska rivas direkt 
efter sommaren och området 
vid Tranemo sjön utvecklas, 
bland annat med nya bostäder. 

Placeringen av ett nytt bibliotek 
har engagerat många, vilket vi är 
glada över. Det är tillsammans vi 
ska utveckla och det ska ske i di-
alog med våra kommuninvånare. 
Vi ser fram mot ett nytt, modernt 
och centrumnära bibliotek.

Så visst händer det mycket i vår 
kommun som vi ska vara stolta 
över. Som vanligt hoppas vi att 
ni följer utvecklingen på vår 
hemsida och på sociala medier, 
och att ni gärna tar kontakt för 
synpunkter och dialog.

Vi vill avsluta med att önska 
alla kommuninvånare en riktigt 
härlig sommar!

Crister Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Annika Hedvall
Kommunchef

Nu är sommaren här!

Tranemo kommun önskar att 
alla som kommer i kontakt med 
kommunen ska bli bemötta på ett 
positivt och professionellt sätt och 
vill erbjuda sina invånare en så bra 
verksamhet som möjligt. För att 
kunna göra detta är det viktigt att 
veta hur invånarna i Tranemo ser på 
sin kommun. 
Under vecka 25 och 27 finns våra 
sommar jobbare Julia, Linnea och 
Kim ute i  kommunen för att ställa 
följande frågor till dig som in
vånare i Tranemo kommun:
- Hur nöjd är du med hur du blir 
bemött när du har kontakt med 
tjänstemän eller annan personal i 
Tranemo kommun? 
- Hur nöjd är du med hur lätt det är 
att komma i kontakt med tjänste-
män eller annan personal i Tranemo 
kommun?

- Hur nöjd är du med tillgången till 
 information om Tranemo kommun 
och dess verksamheter?
- Hur nöjd är du med hur Tranemo 
 kommun sköter sina olika verk-
samheter?

- Kan du rekommendera vänner 
och  bekanta att flytta till Tranemo 
kommun?
Du kan också gå in på www.trane-
mo.se för att svara på frågorna från 
och med 15 juni.

Enkät sommar 2015Vad tycker Du?

Tack för att du delar med dig av dina synpunkter!

   Sista dag 
  för ansökan:
31 augusti 2015

   AKTUELL INFORMATION FRÅN TRANEMO KOMMUN

WWW.TRANEMO.SE  •  KOMMUN@TRANEMO.SE  •  0325-57 60 00  •           TRANEMO KOMMUN  •           @TRANEMOKOMMUN   

TEKNISKA SEKTIONEN INFORMERAR:

Riksfärdtjänst
Ansökan om riksfärdtjänst som gäller 
1 juli – 5 aug 2015 lämnas till Tekniska 
sektionen senast onsdag 24 juni. 
Kontaktperson: Petra Annerdahlen

Kommunhuset
15 juni t.o.m. 14 augusti
Måndag – torsdag: 07.30 - 16.00
Fredagar: 07.30 – 15.00
Lunchstängt alla dagar mellan 
kl. 12.00 - 13.00

Biblioteket
22 juni – 9 augusti
Måndag 10.00-19.00
Tisdag – torsdag: 13.00 - 18.00
Fredag och lördag stängt

Bokbussen har sommaruppehåll 
mellan 22/6 - 9/8.

Simhallen
15 juni - 3 juli 
3 augusti - 14 augusti

Måndag: Stängt (aktivitetsdag) 
Tisdag:  06:30 - 08:00  Morgonsim
               13:00 - 18:00
Onsdag:  16:00 - 20:00  Endast vuxna
Torsdag:  06:30 - 08:00  Morgonsim
                13:00 - 18:00
Fredag:  06:30 - 08:00  Morgonsim
               14:00 - 18:00    
(19 juni midsommarafton stängt)
Lördag:  Stängt
Söndag:  Stängt

Sommaröppettider

”Tranemo Sjukhjälps- och understödsfonder” är en stif-
telse vars tillgångar förvaltas av Tranemo kommun, men 
med en särskild styrelse som fattar beslut om utdelning 
av stiftelsens medel.  Ursprunget är en donation från 
1902 av August och Augusta Claesson, Uddebo. Medel 
utdelas till personer i ”Tranemo Socken”.

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till personer i 
behov av ekonomiskt stöd, uppmuntran vid sjukdom 
och rehabilitering samt stödja personer med fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar.

Medel utdelas inte till föreningar och organisationer, 
eller till behov som tillgodoses genom det allmännas 
försorg. 
Medel kan endast delas ut till personer som är folk-
bokförda inom ”Tranemo Socken” (orterna Tranemo, 
Uddebo, Rosenlund och Brandsmo).
2015-års utdelning kommer att ske i december månad.

Ansökan om medel görs genom en särskild ansöknings-
blankett som finns att ladda ner på Tranemo Kommuns 
hemsida: www.tranemo.se/stipendierfonder

Blankett kan även hämtas hos Individ- och familje-
omsorgen Tranemo och pastorsexpeditionen Tranemo.

Ansökan skickas till:
TSU fonder
Box 20
514 21  TRANEMO

BIDRAG FRÅN STIFTELSEN

Tranemo Sjuk
hjälps– och under
stöds fonder 2015

I år har våren och sommaren 
låtit vänta på sig. De som vet 
säger att det har varit den kall
laste maj på 200 år. Desto mer 
efterlängtad är sommaren och 
värmen när den väl kommer. 
Våren för Tranemo kommun 
har bjudit på desto fler glädje-
ämnen. Skolan har fått fina ut-
märkelser, nya Gudarps gården 
och Dalstorpsskolan börjar ta 
form och i Svenskt näringslivs 
senaste undersökning har det 
samlade omdömet om företags-
klimatet förbättrats. Vårt starka 
näringsliv och dess betydelse 
för kommunens utveckling 
kan aldrig tillräckligt lyftas 
fram och vår ambition är att 

utveckla samarbetet ytterligare. 
Tranemo har också ett starkt 
föreningsliv, ett exempel på 
det är Tranemo IF skidor, som 
alldeles nu i dagarna har fått ta 
emot  Stora Skidspår priset av 
Svenska skidförbundet. Våra 
varmaste gratulationer till den 
fina utmärkelsen.
Under våren har förberedelser-
na för sommarens höjdpunkt 
O-ringen tagit fart. Den 20 juli är 
det dags för Tranemo etappen i 
Givarp, där vi räknar med flera 
tusen löpare och besökare. Det 
är ett fantastiskt tillfälle att få 
visa upp vår fina kommun och 
allt vi har att erbjuda, och vi 
hoppas att också ni kommun-

invånare tar en tur till Givarps 
arena den aktuella dagen.

Den 17 juni invigs utställning-
en  ”Face It” på Glasets hus, en 
unik världsutställning som vi 
hoppas ska locka en stor publik. 
Även Torpa, Hofsnäs och andra 
platser i kommunen bjuder på 
spännande sommar program 
och inte minst på fantastiska 
omgivningar.

När vi blickar framåt är 
 centrum utveckling det som 
står närmast på tur. Samhalls-
byggnaden ska rivas direkt 
efter sommaren och området 
vid Tranemo sjön utvecklas, 
bland annat med nya bostäder. 

Placeringen av ett nytt bibliotek 
har engagerat många, vilket vi är 
glada över. Det är tillsammans vi 
ska utveckla och det ska ske i di-
alog med våra kommuninvånare. 
Vi ser fram mot ett nytt, modernt 
och centrumnära bibliotek.

Så visst händer det mycket i vår 
kommun som vi ska vara stolta 
över. Som vanligt hoppas vi att 
ni följer utvecklingen på vår 
hemsida och på sociala medier, 
och att ni gärna tar kontakt för 
synpunkter och dialog.

Vi vill avsluta med att önska 
alla kommuninvånare en riktigt 
härlig sommar!

Crister Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Annika Hedvall
Kommunchef

Nu är sommaren här!

Tranemo kommun önskar att 
alla som kommer i kontakt med 
kommunen ska bli bemötta på ett 
positivt och professionellt sätt och 
vill erbjuda sina invånare en så bra 
verksamhet som möjligt. För att 
kunna göra detta är det viktigt att 
veta hur invånarna i Tranemo ser på 
sin kommun. 
Under vecka 25 och 27 finns våra 
sommar jobbare Julia, Linnea och 
Kim ute i  kommunen för att ställa 
följande frågor till dig som in
vånare i Tranemo kommun:
- Hur nöjd är du med hur du blir 
bemött när du har kontakt med 
tjänstemän eller annan personal i 
Tranemo kommun? 
- Hur nöjd är du med hur lätt det är 
att komma i kontakt med tjänste-
män eller annan personal i Tranemo 
kommun?

- Hur nöjd är du med tillgången till 
 information om Tranemo kommun 
och dess verksamheter?
- Hur nöjd är du med hur Tranemo 
 kommun sköter sina olika verk-
samheter?

- Kan du rekommendera vänner 
och  bekanta att flytta till Tranemo 
kommun?
Du kan också gå in på www.trane-
mo.se för att svara på frågorna från 
och med 15 juni.

Enkät sommar 2015Vad tycker Du?

Tack för att du delar med dig av dina synpunkter!

   Sista dag 
  för ansökan:
31 augusti 2015
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Kungörelse

Kommunfullmäktige
sammanträder

KungörelseAximincipsam quodisciis 
dolupti oresse pro berspel laboribus 
eossi occumet quo eum et faccaerum et 
mo consediae coriosam fugitae dolese 

nobit alibusae volupta tistibus doleni te-
modit hariorior sed que nis quia cum ne 
sinusa dia doluptis re, offic te incipidus 
quossi res simetur simus eat lacestia 
simolup tatusdaestio volorem persperio 
exerest ionectur adio estorro conetur?
Sae moluptatio blant ipic torrum ut et 
omnihit ant ex eiuri dolor magnate nus 
alit, sit la digent quamend ellecabor 
atiis mo moluptat periam verum ni ant.
Ihiliaestius delecta spicienimus 
mosanda a nos doluptur acerum, cum 
soluptate site millor aborem. Axim etur 

KungörelseAximincipsam quodisciis 
dolupti oresse pro berspel laboribus 
eossi occumet quo eum et faccaerum et 
mo consediae coriosam fugitae dolese 

nobit alibusae volupta tistibus doleni te-
modit hariorior sed que nis quia cum ne 
sinusa dia doluptis re, offic te incipidus 
quossi res simetur simus eat lacestia 
simolup tatusdaestio volorem persperio 
exerest ionectur adio estorro conetur?
Sae moluptatio blant ipic torrum ut et 
omnihit ant ex eiuri dolor magnate nus 
alit, sit la digent quamend ellecabor 
atiis mo moluptat periam verum ni ant.
Ihiliaestius delecta spicienimus 
mosanda a nos doluptur acerum, cum 
soluptate site millor aborem. Axim etur 
as debit pedias ationec eptatures sit

KOMMUNFULLMÄKTIGE

1-spalt för dagspress 1-spalt för dagspress

Helsida Kommuninformation i dagspress.
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Annonser - Övriga annonser

JUST NU SÖKER VI KANSLIST
Brödtext skrivs med Palantino Linotype. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Sim 

eatur? Ecum fugit, vernam iur moluptur, tem quam, cus et lignimi nvelent quati cus num, odiatio 

saperup tasitist, optatur, corepta turiti cus eat por seribus.

Met hilit qui unte natem res ma vollenit, ut acim ad ut oditasi berum qui aliquam, sum aut accus 

aut minvendis magnis im harum volore volo qui consendistia di cum quisqui dolore consecto mo. 

Atur, tem idit illitat. Um velita dicia nonet maximin ullitatur aut qui consectur sequam ipsam que 

maxim num aut occusti utes audi officim oluptatiam core simus molupta dolupit adis excea quae 

sint, comniatur?

JUST NU SÖKER VI KANSLIST
Brödtext skrivs med Palantino Linotype. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Sim 

eatur? Ecum fugit, vernam iur moluptur, tem quam, cus et lignimi nvelent quati cus num, odiatio 

saperup tasitist, optatur, corepta turiti cus eat por seribus.

Met hilit qui unte natem res ma vollenit, ut acim ad ut oditasi berum qui aliquam, sum aut accus 

aut minvendis magnis im harum volore volo qui consendistia di cum quisqui dolore consecto mo. 

Atur, tem idit illitat. Um velita dicia nonet maximin ullitatur aut qui consectur sequam ipsam que 

maxim num aut occusti utes audi officim oluptatiam core simus molupta dolupit adis excea quae 

sint, comniatur?
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RUBRIKER OCH
UNDERRUBRIKER
Brödtext skrivs med Palantino Linotype. Gärna med lite större radavstånd 
än Auto/Normal. Sim eatur? Ecum fugit, vernam iur moluptur, tem quam, 
cus et lignimi nvelent quati cus num, odiatio saperup tasitist, optatur, corep-
ta turiti cus eat por seribus.
Met hilit qui unte natem res ma vollenit, ut acim ad ut oditasi berum qui 
aliquam, sum aut accus aut minvendis magnis im harum volore volo qui 
consendistia di cum quisqui dolore consecto mo. Atur, tem idit illitat. Um 
velita dicia nonet maximin ullitatur aut qui consectur sequam ipsam que 

Platsannonser

Exempel: Helsida

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.
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Annonser - Övriga annonser

Exempel: 



K. EXTERIÖRT
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Exteriört

Tranemo kommuns exteriör
Skyltar, flaggor och fordon är viktiga markörer som vägvisare för att visa till- 
hörighet.

Tanken bakom en genomtänkt och enhetlig design på våra exteriöra enheter är inte
bara av praktisk natur. Det har en annan mycket viktig funktion; att få människor att
känna sig välkomna.

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.
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Exteriört - Fasadskyltar

Exempel Fasadskyltar
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Exteriört - Flaggor

Stående flagga

Liggande flagga
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Exteriört - Fordon

6:4

fordon

e x t e r i ö r t

6:4

fordon

e x t e r i ö r t

6:4

fordon

e x t e r i ö r t

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.



L. PROFILPRODUKTER
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Profilprodukter

P r o f i l P r o d u k t e r

7:1

Mugg, framsida

Mugg, baksida

Isskrapa

Papperspåse

Paraply

Penna

Profilprodukter
Tranemo kommuns profilprodukter har som syfte att stärka vår profil och vår relation 

till såväl medborgare och samarbetspartners som leverantörer och kunder. Det är därför 

viktigt att gåvan är omsorgsfullt vald, av god kvalitet och utformad på ett sådant sätt 

att inte logotypen är det mest iögonfallande. Samma sak gäller för våra profilkläder. 

Välj en smakfull storlek och placering av logotypen. Om logotypen är svår att återge 

i sina rätta färger på något material eller mot bakgrundsfärgen kan det vara bättre att 

välja tryck i en färg, svart eller vitt. här visar vi några exempel på hur olika profilartiklar 

kan utformas.

exemPel På ProfilProdukter

Tranemo kommuns profilprodukter
Tranemo kommuns profilprodukter har som syfte att stärka vår profil och vår  
relation till såväl medborgare och samarbetspartners som leverantörer och kunder. 
Det är därför viktigt att gåvan är omsorgsfullt vald, av god kvalitét och utformad på 
ett sådant sätt att inte logotypen är det mest iögonfallande. Samma sak gäller för våra 
profilkläder. 

Välj en smakfull storlek och placering av logotypen. Om logotypen är svår att åter-
ge i sina rätta färger på något material eller mot bakgrundsfärgen kan det vara  
bättre att välja tryck i en färg, svart eller vitt. Här visar vi några exempel på hur olika  
profilartiklar kan utformas.



43 Version 1.0 2015 Grafisk manual  -  Tranemo kommun

THOMAS

Profilprodukter - Profilkläder/Arbetskläder

BIBLIOTEKET
BIBLIOTEKET

Vit/Svart t-shirt: Profil Tranemo kommun 
Den här profilen ska användas när man representerar hela kommunen och inte 
en enskild verksamhet. Namnet på bröstet och slogan på armen är frivilliga.

Grön t-shirt: Profil Enskild verksamhet/sektion/funktion/skola 
Den här profilen kan användas när man representerar en enskild verksamhet 
inom Tranemo kommun. Observera att all text, logotyp och slogan skall vara i 
vitt. Namnet på bröstet och slogan på armen är frivilliga.

Vit/Svart t-shirt: Profil Enskild verksamhet/sektion/funktion/skola 
Den här profilen kan användas när man representerar en enskild verksamhet 
inom Tranemo kommun. Slogan på armen är frivillig.

Framsida på vitt alt. Baksida på svart alt.

Framsida på vitt alt. Baksida på svart alt.

SIMHALLEN
SIMHALLEN

Framsida Baksida

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.
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THOMAS
BIBLIOTEKET

BIBLIOTEKET

THOMAS

Skjorta: Profil Tranemo kommun 
Den här profilen ska användas när man representerar hela kommunen och inte 
en enskild verksamhet. Namnet på bröstet och slogan på armen är frivilliga.

Skjorta: Profil Enskild verksamhet/sektion/funktion/skola
Den här profilen ska användas när man representerar hela kommunen och inte 
en enskild verksamhet. Namnet på bröstet och slogan på armen är frivilliga.

Svart t-shirt: Profil Tranemo kommun 2-färg tryck 
Den här profilen ska användas när man representerar hela kommunen och inte 
en enskild verksamhet. Namnet på bröstet och slogan på armen är frivilliga.

Arbetsjacka - 2 färgstryck
Slogan är frivillig.

Profilprodukter - Profilkläder/Arbetskläder



M. UTSTÄLLNINGSMATERIAL
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Utställningsmaterial

Tranemo kommuns utställningsmaterial
Mässor, utställningar, konferenser och liknande är alla ypperliga tillfällen att  
kommunicera med våra målgrupper. En lyckad insats kommer att ge ett minnesvärt 
intryck. 

Vid utformning av utställningsmaterial och affischer ska den grafiska profilen följas. 
Dock är skalan oftast större än i andra sammanhang, vilket gör det nödvändigt att  
begränsa sig till ett enda element eller budskap som blickfång. Texterna ska vara  
korta – tänk gärna i rubrikform. Mer detaljerad information samlas i foldrar eller 
blad. 

Rådgör gärna med en kommunikatör inför den här typen av evenemang.

RUBRIK PÅ 
TVÅ RADER

RUBRIK PÅ 
TVÅ RADER

Roll-ups
Typpsnitt: Arial Black. Underordnad avsändare (se sida: 13) är valfri. 

Liggande vepa
BIBLIOTEKET

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.
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Utställningsmaterial - Affischer

RUBRIK PÅ 
TVÅ RADER
BIBLIOTEKET

RUBRIK PÅ 
TVÅ RADER
BIBLIOTEKET

TRANEMO
KOMMUN

Quam aria asimus de offi  cil magnis ra peria dolut quasi tor molen-
dusam, niam reprae. Nam, voluptin re essus most, nim voluptius 
aborro tem ent. Ut voloratis dolorporepta dignimusam volorum 
quo occus animust qui atur alitat. Ihit, cuptas et magnam, sed es 
modit, optaecepel el ipsapit incimus ut ut faciatur?
Namus eum, sunt dolo ipid mos aut fugit illate conse odi offi  ciis e

N
A
TURSKYDDSFÖ
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I SAMARBETE MED

RUBRIK PÅ 
TVÅ RADER
BIBLIOTEKET

TRANEMO
KOMMUN

Quam aria asimus de offi  cil magnis ra peria dolut quasi tor molen-
dusam, niam reprae. Nam, voluptin re essus most, nim voluptius 
aborro tem ent. Ut voloratis dolorporepta dignimusam volorum 
quo occus animust qui atur alitat. Ihit, cuptas et magnam, sed es 
modit, optaecepel el ipsapit incimus ut ut faciatur?
Namus eum, sunt dolo ipid mos aut fugit illate conse odi offi  ciis e

N
A
TURSKYDDSFÖ
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NI
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G
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NEMO

I SAMARBETE MED

Brödtext skrivs med Palantino Linotype. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Nor-

mal. Sim eatur? Ecum fugit, vernam iur moluptur, tem quam, cus et lignimi nvelent quati 

cus num, odiatio saperup tasitist, optatur, corepta turiti cus eat por seribus.

Met hilit qui unte natem res ma vollenit, ut acim ad ut oditasi berum qui aliquam, sum 

aut accus aut minvendis magnis im harum volore volo qui consendistia di cum quisqui 

dolore consecto mo. Atur, tem idit illitat. Um velita dicia nonet maximin ullitatur aut qui 

consectur sequam ipsam que maxim num aut occusti utes audi officim oluptatiam core 

simus molupta dolupit adis excea quae sint, comniatur?

Et ut occus reptas atemos que sapit aut ut volorio nsedignatur sit, sunt imilitibus ad qu

Bild-affisch med endast rubrik
Underordnad avsändare (se sida: 13) är valfri. 

Bild-affisch med endast rubrik + samarbetsparter
Underordnad avsändare (se sida: 13) är valfri. 

1/2 Bild-affisch med brödtext
Underordnad avsändare (se sida: 13) och samarbets-
parter är valfri. 
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Utställningsmaterial - Affischer/Strandflagga

RUBRIK PÅ TVÅ 
ELLER FLER 
RADER
BIBLIOTEKET

Brödtext skrivs med Palantino Linotype. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Nor-

mal. Sim eatur? Ecum fugit, vernam iur moluptur, tem quam, cus et lignimi nvelent quati 

cus num, odiatio saperup tasitist, optatur, corepta turiti cus eat por seribus.

Met hilit qui unte natem res ma vollenit, ut acim ad ut oditasi berum qui aliquam, sum 

aut accus aut minvendis magnis im harum volore volo qui consendistia di cum quisqui 

dolore consecto mo. Atur, tem idit illitat. Um velita dicia nonet maximin ullitatur aut qui 

consectur sequam ipsam que maxim num aut occusti utes audi officim oluptatiam core 

simus molupta dolupit adis excea quae sint, comniatur?

Et ut occus reptas atemos que sapit aut ut volorio nsedignatur sit, sunt imilitibus ad qu

RUBRIK PÅ TVÅ 
ELLER FLER 
RADER
BIBLIOTEKET

Brödtext skrivs med Palantino Linotype. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Nor-

mal. Sim eatur? Ecum fugit, vernam iur moluptur, tem quam, cus et lignimi nvelent quati 

cus num, odiatio saperup tasitist, optatur, corepta turiti cus eat por seribus.

Met hilit qui unte natem res ma vollenit, ut acim ad ut oditasi berum qui aliquam, sum 

aut accus aut minvendis magnis im harum volore volo qui consendistia di cum quisqui 

dolore consecto mo. Atur, tem idit illitat. Um velita dicia nonet maximin ullitatur aut qui 

consectur sequam ipsam que maxim num aut occusti utes audi officim oluptatiam core 

simus molupta dolupit adis excea quae sint, comniatur?

Et ut occus reptas atemos que sapit aut ut volorio nsedignatur sit, sunt imilitibus ad qu

TRANEMO
KOMMUN

Quam aria asimus de offi  cil magnis ra peria dolut quasi tor molen-
dusam, niam reprae. Nam, voluptin re essus most, nim voluptius 
aborro tem ent. Ut voloratis dolorporepta dignimusam volorum 
quo occus animust qui atur alitat. Ihit, cuptas et magnam, sed es 
modit, optaecepel el ipsapit incimus ut ut faciatur?
Namus eum, sunt dolo ipid mos aut fugit illate conse odi offi  ciis e
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Text-affisch 
Underordnad avsändare (se sida: 13) är valfri. 

Strandflagga
Stående logotyp, 
Typsnitt: Arial Black

Texten ska skrivas nerifrån 
och upp. Se exempel. 

Text-affisch + samarbetsparter
Underordnad avsändare (se sida: 13) är valfri. 

R
U
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Ä
R

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.



N. DIGITALA MALLAR
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RUBRIK PLACERAS HÄR

Text i Arial skrivs så här 

Digitala mallar - Powerpoint

Tranemo kommuns digitala mallar
För presentationsbilder gäller: håll det enkelt. Bilderna ska användas som ett stöd i 
ett anförande. Använd tydliga rubriker, korta punkter och förklarande diagram. 

Undvik att lägga all information i presentationen, det är bättre att bifoga den senare i 
stället. Oftast är det några få saker vi vill förmedla, lägg kraften på dessa saker. 

Använd de färdiga mallarna som grund och använd Arial som typsnitt.

RUBRIK PLACERAS HÄR
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Digitala mallar - Word-mallar

Tranemo kommuns Word-mallar
Använd alltid våra färdiga mallar i Microsoft office Word när du skapar ett doku-
ment. Där hittar du en katalog med värdiga mallar såsom: Brev-mallar, Rapport-mal-
lar, Bas-mallar och många fler mallar som är framtagna för respektive verksamheter. 

AVDELNINg/FörVALTNINg 
Postadress: Tranemo Kommun, 514 80 Tranemo. Besöksadress: Storgatan 26.  
Telefon 0325-576 000. Telefax 0325-77 132. Direkt 0325-XXXXXXX. Mobil XXX-XXX XXX.  
E-post anette.nordberg@tranemo.se  www.tranemo.se

Vår ref: Anette Nordberg Er ref: Marie johansson
Titel/Avdelning Ärlig reklam AB
Tranemo 2007-09-30 411 10 göteborg

Angående vårt nya designprogram så skulle vi gärna vilja.

kjsldkjalsGait nulla feugue do commy nostio erci blandipsum nit lut veliquat, sim dolobor iriustrud 
magna faci eugue el er secte er ip ex ex ero dit lor sis autet at, quisim niametue dunt la facilit, cortio 
elenibh eugait alit ipit utpat num nummodo lestrud tio odoluptat, se ming eu facip eriliqu atumsandre 
dit nostrud tat lobore euipis acip eu facin utat wis dio odignisl inisisi.
Patinci liscilit, veros ad doluptatin et utpat. Elismod olorem velesent diat, si te min hendiam veniamet 
utpatuerci bla con ulla feu feu feummod olobortis num do od eliqui bla feugue velit, suscillaor alisi.
cum vent am qui blam iniam do et ad del illa commolu ptatue eummy nis eugait lummy nonsequatin 
exer auguerosto odolut enis am, sum quat autpat.

Igna conse essed lsdwlåmn
delenim dignibh et doloborer alissi tio dolenim dolessequam iriureetum ea feu faccum ip endigna 
facing essi tat. Dui tio odolums andiamconum quam iuscip eugait lan veliquam incilit utpat. ut amet, 
volortie tie vel eugait, ver amet, sit ut at la feugueros ea facin eugiamet, sim venissim et, sectem dolore 
commolorer autate modio consequamet, conullut ipit ipsusciduis aciduis essi.
Igna feugue conulluptat venis nonulput irit nos nibh enit lobore tat, vel et augue consenim veniamcon 
hendre et, vel esequip exerillam dion ercipsustrud endre dolore dipiscil dolorem dolore dignibh eu fa

Igna conse essed lsdwlåmn abdluingkopdkl
Uptat. Ut doluptat at pratuer sequat. Guero cor sequamcon hent dolenisci exerill andipsum ad magnis 
dolobore moluptat. Lissequat.
Er suscipit irit prat. Duip et, volesendre faccum zzrit lumsandit nonsenisl in ex el ilit wis eugiam quip-
sum vullaorper sis nim quat. Met, quisim ip ex ese conse tionsecte minismolute min hent utet luptat 
aue dignit praesequat lut landre feugait laorem elisit nonsectem eu facillut iurerostie dui elendrem qui 
el iliquat at luptat. Nibh esto consed deliquat lorperilit ipsummodit iliquis enis acipit lam nisl del et, 
sed deleseq uisciliquat vel ulluptat lortis et lan ut aliquis ex etuer illan hendre magnit amet augait il ex 
eugiam, quis nos nullam ipsusci bla consend reraestinisi bla con eum nibh exero dolor

Anette Nordberg
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10 mm

brevmall
rubrik: Palatino Linotype
Textstorkek: 14 pt
radavstånd: 18 pt

Brödtext: Palatino Linotype 
Textstorkek: 9 pt
radavstånd: 14 pt

Sidfot: Palatino Linotype
Textstorkek: 8 pt
radavstånd: 12 pt

Använd ej kursiv eller fet stil.

Känner du dig osäker?
Kontakta någon av våra kommunikatörer.
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Digitala mallar - E-post signatur

Tranemo kommuns E-post signatur
E-post är förmodligen den kanal som vi använder mest frekvent i vår kommunika-
tion med medborgare, näringsidkare och andra intressenter. För legitimitetens skull 
är det därför viktigt att vi inger ett enhetligt och städat intryck. 
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