
Grafisk manual
Riktlinjer för Lindesbergs kommuns grafiska profil.



Inledning
Vi är många anställda i kommunen som kommunicerar på olika sätt. För att våra invånare 
ska uppfatta att det är Lindesbergs kommun som är avsändare, är det viktigt att vi  
uppträder enhetligt och konsekvent. Ett sätt att göra det är att använda en gemensam  
grafisk profil. 

Ett genomtänkt och konsekvent grafiskt utseende tydliggör, bygger trovärdighet, ger ett 
professionellt intryck och förstärker våra budskap. Syftet med vår visuella kommunikation 
är att stärka kommunens identitet och varumärke hos våra mottagare.

Den verkliga genomslagskraften får den grafiska profilen först när alla använder den.  
Se därför den här manualen som ett verktyg i arbetet med att profilera och kommunicera 
Lindesbergs kommun.  
  
Kommunstyrelsen är ansvarig för den grafiska profilen och dess manual.  
Mindre uppdateringar och ändringar godkänns av kommundirektören.  
Kommunen har även dokumentet ”Riktlinjer för kommunikation” som komplement till den 
grafiska manualen. Det hittar du på kommunens intranät.  
 
För mer information, råd och stöd i utformningen av grafiskt material och kommunikation, 
kontakta kommunens webbgrupp. 
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Webbgruppen i Lindesbergs kommun
Webbgruppen fungerar som ett  
kommunikationsstöd och har i uppdrag 
att på ett strategiskt sätt arbeta med 
intern och extern kommunikation för att 
på så sätt stärka Lindesbergs kommuns 
profil samt värna om vår trovärdighet.
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Lindesbergs kommuns officiella logotyp består av vapnet samt texten  
Lindesbergs kommun. Kommunvapnet bygger på en bild i staden  
Lindesbergs privilegiebrev från 1645. 
 
Kommunvapnet är registrerat och skyddat enligt bestämmelserna i lag 
(1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. 
Med det menas att ingen annan än kommunen får använda vapnet. 

Kommunvapnet använder vi alltid när organisationen Lindesbergs  
kommun står som avsändare. Vi använder oss inte av några förvaltnings- 
eller avdelningsspecifika varianter av logotypen, utan endast  
kommunvapnet med texten ”Lindesbergs kommun”. 

Kommunvapnet finns i två olika varianter: en primär och en sekundär.  
Den primära använder vi i våra vanliga mallar och i mindre trycksaker.  
Den sekundära används när den primära inte passar, som till exempel på 
större ytor som skyltar, roll-uper etc.  Samtliga två varianter finns i färg 
och som svart (positiv) och vit (negativ). 

Kommunvapnet innehåller två färger, lindgrön och vit. Dessa två  
färger ingår i kommunens profilfärger, och får gärna gå igen i den  
grafiska utformningen.   
 
Logotyperna finns för nedladdning på intranätet. Vid förfrågan från  
extern part om att använda kommunvapnet, kontakta kommunikatören. 

Kommunens logotyp

Primär logotyp:

Sekundär logotyp:

Sekundär negativ logotyp:

Primär negativ logotyp:

Sekundär svart logotyp:

Primär svart logotyp:

Exempel:

Kommunvapnet - organisationen Lindesbergs 
kommun

Primär och sekundär logotyp
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Vår förskola 
Information om kommunens förskola

Cambria

Logotypen placeras primärt alltid i övre vänstra hörnet och får inte på något sätt 
förändras till utseende eller proportion.  Om logotypen placeras på annan plats, 
till exempel i nedre högra hörnet, eller centrerat gäller samma regel.

Tänk på att välja logotyp utifrån vilken bakgrund den ska placeras på.  
Primärt använder vi logotypen med färgat vapen, som alltid placeras på vit platta. 
När det färgade vapnet inte passar att använda, använder vi logotypen med  
svartvitt vapen med vit eller svart text beroende på bakgrund.

Bakgrunder

Logotypen ska alltid ligga en bit ifrån andra objekt och texter, ha en så kallad  
friyta. Friytan ska vara minst 5 mm runt vapnet, både över, under och på sidorna.  
På färgad undersida ska logotypen ligga placerad på en vit platta. 

Vapnet och texten bildar en enhet som inte ska delas, förutom i undantagsfall. 
Rådgör med kommunikatören i dessa fall.

Logotypen får inte vara mindre än 30 mm bred. Den sekundära varianten med 
texten på en rad får inte vara mindre än 60 mm bred. Vid samarrangemang ska 
kommunvapnet placeras i övre vänstra hörnet och övriga längst ner på sidan på 
till exempel affischer, annonser etc. 

Friyta

Placering och storlek

Friytan ska vara minst 5 mm  
runt vapnet på alla sidor.

Exempel på placering av logotyp.
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Färger

Olika färgkoder för olika ändamål

Till text använder vi oss av 100% svart, både i tryckt material och digitalt. Finns inte 
möjligheten att bestämma procentuell färg använder vi svart.

Textfärg

Kommunens primära färger är lindgrön, limegrön och solgul. Dessa färger går med fördel 
igen i allt vårt informationsmaterial, på ett eller annat sätt. 

Våra sekundära färger är varmorange, djuprosa och mörklila. Dessa färger används för att 
förstärka budskapet och ge mer liv till kommunikationen, men är inte lika framträdande 
som de primära färgerna. Används till exempel på grafiska element, färgfält etc.

I färgpaletten ingår även färgerna ljusgrå, varmgrå och svart.

Primära och sekundära

Färgskala vid webbproduktion

För produktioner som kräver exakt färgåtergivning, 
t.ex. dekortryck på profilprodukter

För tryckta produktioner,
till exempel annonser, broschyrer och foldrar

För digitala produktioner, till exempel Power-point och digitala 
annonser

PMS  

CMYK 

RGB 

Hexadecimalt #  

PMS 363 C
CMYK 70 10 100 12
RGB 80 150 46
HEX # 50962E

LINDGRÖN

PMS 390 C
CMYK 40 10 100 0
RGB 174 189 20
HEX # AEBB14

LIMEGRÖN

PMS 143 C
CMYK 0 35 100 0
RGB 249 176 0
HEX # F9B000

SOLGUL
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PMS 363	C
CMYK	70,	10,	100,	12
RGB 80,	150,	46
HEX #	50962E

PMS WARM	GREY	1	C
CMYK 19,	17,	20,	0
RGB 215,	208,	202
HEX #	D7D0CA

PMS 166	C
CMYK 5,	75,	100,	0
RGB 227,	90,	16
HEX #	E35A10

PMS 390	C
CMYK 40,	10,	100,	0
RGB 174,	189,	20
HEX #	AEBB14

PMS 241	C
CMYK 30,	100,	5,	0	
RGB 184,	16,	124
HEX #	B8107C

PMS	260	C
CMYK 70,	100,	20,	15
RGB	100,	33,	103
HEX #	642167

PMS WARM	GREY	8	C
CMYK 40,	40,	45,	20
RGB 146,	131,	119
HEX #	928377

PMS SVART
CMYK 0,	0,	0,	100
RGB	0,	0,	0	
HEX	#	222221

PMS	143	C
CMYK 0,	35,	100,	0
RGB 249,	176,	0
HEX #	F9B000

Färger för  
Lindesbergs kommun

LINDGRÖN LIMEGRÖN SOLGUL VARMORANGE

LJUSGRÅ VARMGRÅ SVART

DJUPROSA MÖRKLILA

Primära Sekundära
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Komplementfärger (färgtoner)

60 % 60 %60 %60 %

80 %80 % 80 %80 % 80 % 80 % 80 % 80 %80 %

60 %60 %60 % 60 %60 %

40 % 40 %40 %40 %40 %40 %40 %40 %40 %

20 % 20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 %

LIND-
GRÖN

VARM-
ORANGE

DJUP-
ROSA

MÖRK- 
LILA

LIME- 
GRÖN

SOL-
GUL

LJUS- 
GRÅ

VARM- 
GRÅ SVART

Samtliga färger kan även tonas ner, för att skapa harmoniska övergångar och 
användas där en ljusare ton behövs, på till exempel tonplattor eller grafiska element.
 
Färgtoningen används i 80%, 60%, 40% och 20% 
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Typografi

Teckenstorlek

Tillgänglighet
Det vi kommunicerar ska vara tydligt och lättförståeligt. Detta gäller även den grafiska 
utformningen.  Det underlättar för ögat om det finns en tydlig kontrast mellan text och 
bakgrund. Därför läggs mörk text på ljus bakgrund, ljus text läggs på mörk bakgrund. Tänk 
på det när du exempelvis placerar text på bild. Bilden får inte vara för rörig där texten ska 
placeras. Lägg i så fall texten på en färgad platta, i en ton som framhäver texten. 

I Lindesbergs kommun skriver vi klarspråk. Det betyder att vi ska tänka på vem vi skriver 
till och att vi skriver begripligt.  Det betyder också att vi bemödar oss om att skriva vänligt 
och personligt – vi vill inte att Lindesbergs kommun ska uppfattas byråkratiskt och  
opersonligt. Vi bemödar oss om ett direkt tilltal som är trevligt och inkluderande. 

Enligt språklagen är svenska vårt förvaltningsspråk. Lindesbergs kommun är dock ett finskt 
förvaltningsområde, vilket innebär att vi i myndighetsutövning även ska kunna  
kommunicera på finska.

Som regel använder vi oss av teckenstorlek 12 pt i löpande text och i foldrar. I broschyrer 
och annat grafiskt material använder vi 11 pt. Mindre storlek kan exempelvis användas vid 
bildtexter, men storleken får inte understiga 6 pt. 

Vårt val av typografi är viktigt, både för läsbarhet och för igenkännlighet. 
I Lindesbergs kommun använder vi oss av tre olika typsnitt: Franklin Gothic Demi, Cambria 
och Opens Sans. Dessa tillhör alla så kallade teckensnittsfamiljer, vilket innebär att det inom 
typsnittet finns olika varianter, till exempel kursivt och fetat.

För webben

För bildtexter och hänvisningar i slutet av texter

För löpande brödtext och text i rapporter, broschyrer

För rubriker, underrubriker och mellanrubrikerFranklin Gothic Demi

Open Sans

Cambria Italic

Cambria Regular

Franklin Gothic Demi 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 

1234567890!#%&/?

Open Sans 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!#%&/?

Cambria Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!#%&/?

Cambria Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!#%&/?
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Franklin Gothic Book För kortare texter i t.ex. affischer, flyers, foldrar



Tillsammans med våra logotyper, våra profilfärger och typsnitt bildar våra grafiska 
element en helhet i vårt informationsmaterial. De grafiska elementen finns till för 
att förstärka budskapet och ge en igenkännlighet i informationen som kommer från 
Lindesbergs kommun. 

Kommunen har ett tydligt grafiskt element som ska användas. Lindträdet, se nästa sida,  
är kommunens kännetecken och återfinns i våra grafiska mallar. Vid önskemål om  
användning i grafiskt material utöver våra mallar, kontakta kommunikatören. 

Lindträdet är en välkänd symbol för orten Lindesberg och räknas till ädellövträden.  
Som fristående träd har en fullvuxen lind en vid och rundad krona. Trädet kan bli upp till  
20 m högt och mycket gammalt. Bladen är 3 – 6 cm och hjärtformade och sitter samlade i 
horisontella till upprätta knippen på ett långt skaft med ett stödblad på mitten.

Utöver dessa finns ytterligare två element som används när det är möjligt och behövs. 

Färgad ram  
Ramen passar i produktioner som inte ska beskäras, till exempel annonser 
och material som ska ligga på webben. Använd färgerna lindgrön, limegrön, solgul 
eller svart och tjocklek 2 pt i formatet A6, 4 pt i formatet A5 och 8 pt i formatet A4.

Rund cirkel 
Används som signalelement när vi vill lyfta fram specifik information, 
till exempel datum och tid för ett arrangemang eller en uppmaning om att 
”klicka här”. I cirkeln använder vi typsnittet Franklin Gothic Demi i svart eller vitt  
beroende på bakgrund. 

Cirkeln finns i färgerna: solgul, djuprosa, limegrön och mörklila.

Grafiska element och utformning
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GRAFISKT ELEMENT

TRÄDET GRÖNT

TRÄDET GRÅTT

TRÄDET VITT
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Både stillbilder och rörliga bilder är viktiga delar i vår visuella kommunikation.  
Rätt bild förstärker vårt budskap och skapar nyfikenhet och engagemang.  

Tänk på att: 
Bilderna ska kännas positiva, varma och välkomnande samt skapa spänning och  
nyfikenhet. Välj i första hand aktuella bilder som är fotograferade i Lindesbergs  
kommun. Bilderna får gärna spegla vår mångfald med tanke på ålder, kön,  
funktionalitet, miljö, etnisk tillhörighet etc. Undvik alltför röriga motiv och bakgrunder. 

Bilder och film

Bilder är ofta upphovsrättsskyddade. Därför använder vi bilder som kommunen har 
rätt att använda. Det är således inte okej att kopiera eller ladda ner en bild direkt från  
Internet. Ett skriftligt samtycke måste finnas från personer som går att identifiera i en 
bild och rörlig media. Är du osäker på vad som gäller, kontakta webbgruppen.  
Fotograf bör namnges i samband med publicering. Blankett för medgivande vid  
fotografering finns på intranätet.  

Kommunen har ett bildarkiv som webbgruppen ansvarar för.
Kontakta dem vid bildbehov. 

Bildbank

Copyright

Inom ramen för det framtagna  
platsvarumärket finns ett antal fria bilder för 

användning av alla som vill marknadsföra 
platsen Lindesberg. Dessa går att ladda ner 

från kommunens webbplats.

12.



Inom Lindesbergs kommun finns ett antal verksamhetsspecifika logotyper.  
Dessa ska alltid användas tillsammans med kommunvapnet, för att tydligt visa  
att det är Lindesbergs kommun som är avsändaren. 

Exempel på verksamhetslogotyper inom Lindesbergs kommun är:  
Lindeskolans gymnasium, Kulturskolan Garnalia, Vuxenutbildningen Masugnen.  

Logotyper verksamheter

Lindesbergs kulturenhet samarbetar med Nora kommun i en gemensam  
bibliotekswebb.  I samarbetet är en illustration framtagen som symboliserar  
Bergslagsbibblan. Illustrationen ägs av Lindesbergs kommun. Illustrationen står  
inte för sig själv, utan ska alltid åtföljas av kommunvapnet som avsändare. 
 
Ett annat samarbete är kulturevenemanget ”Vinterspår” som också har en egen  
illustration, samma regel gäller här.
 
Observera att dessa exempel är ett urval.

Samhällsbyggnad Bergslagen är en förvaltning som servar fyra kommuner, 
varav en är Lindesberg. När Samhällsbyggnad Bergslagen kommunicerar 
myndighetsbeslut, till exempel i frågor om bygglov eller bostadsanpassning, 
används Samhällsbyggnad Bergslagens egna logotyp. 
 
När kommunstyrelsen kommunicerar direkt till medborgarna, till exempel 
med information om detaljplan, används kommunvapnet.

M A S U G N E N
LINDE S B E RG

Samhällsbyggnad Bergslagen
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Lindesbergs kommuns externa webbplats följer den grafiska profilen precis som 
kommunens övriga material. Strukturen på lindesberg.se är Funkas kommunstruktur. 
Vi arbetar med klarspråk och redigerar konsekvent texter som är krångliga och svåra 
att förstå. Kontakta webbgruppen för publicering av nyheter på förstasidan. 

Webben
lindesberg.se

Lindesbergs kommuns interna webbsida (intranät). Här finns en rad olika hjälpguider 
att ta del av som hjälper oss i vårt dagliga arbete. Verksamheterna själva publicerar 
information och nyheter på intranätet. 

LinNet

På sidor där kommunens verksamheter är aktiva inom sociala medier, exempelvis 
bloggar, Facebook och Instagram, ska det klart framgå att verksamheten är en del av 
Lindesbergs kommun, till exempel med formuleringen ”en verksamhet inom  
Lindesbergs kommun”.  På intranätet finns en checklista att ta del av gällande uppstart 
av konto inom sociala medier. Kontakta webbgruppen innan du startar upp ett konto.

Sociala medier

upplevlindesberg.se
På upplevlindesberg.se publiceras evenemang och aktiviteter i kommunen. Denna sida 
är en del av platsmarknadsföringen och följer därför platsvarumärkets grafiska profil.
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Exempel och mallar
För att du enkelt ska kunna följa riktlinjerna här i vår grafiska manual har vi skapat 
mallar för vårt vanligast förekommande material och produktioner. Mallarna finns i 
olika programvaror beroende på vilken produktion det handlar om.

Med dessa mallar kan verksamheterna själva producera informationsmaterial. 
Vid frågor gällande våra mallar kontakta webbgruppen. Vid frågor om framställning av 
trycksak, kontakta kommunikatören.

Mallar för ärendehanteringPublic 360

Annonsmallar, broschyrmallar och skyltmallarInDesign

PresentationsmallPower-point

Affischmallar A4 och A3, foldermall A5, flyermall A5,
broschyrmall A5, mall för inbjudanPublisher

Wordmall, brevmall, blankettmall och pressmeddelandemallWord



Alla e-postsignaturer ska ha en tydlig och enhetlig form. Mall för e-post signatur hittar 
du på intranätet.

Kontorsmaterial

Kuvert
Våra kuvert finns att beställa med eller utan fönster i A5 format. Det finns också kuvert 
utan fönster i A4-format. Kontakta kanslienheten vid frågor. 

Brevmallar finns att hämta upp både i Word och i vårt ärendehanteringssystem 
Public 360. Det finns två olika brevmallar att välja på: ett med svartvitt kommunvapen 
och ett med färgat kommunvapen. Den svartvita mallen ska användas när brev ska  
skrivas ut i svartvitt, i övrigt använder vi mallen med färgat vapen. 

Brev

Våra visitkort är i liggande format, 90x55 mm. De beställs via formulär på intranätet. 
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Kuvert och brevpapper

Visitkort

E-postsignatur

Visitkort

Med vänlig hälsning

Anna Andersson 
Näringslivsutvecklare/landsbygdsutvecklare
tel 0581-810 0X  

Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
besök Stentäppsgatan 5 
tel vx 0581-810 00

lindesberg.se

Exempel e-postsignatur



Inom kommunen producerar vi trycksaker för olika ändamål. Det kan handla om 
affischer, broschyrer, foldrar, flyers etc. Alla våra trycksaker håller samma form och 
innehåller samma grafiska element som vårt övriga material. 

Trycksaker

Till stor del sker vår kommunikation digitalt, men ibland finns behov av att 
komplettera med tryckt material. Vi skapar broschyrer och foldrar utifrån våra 
mallar. Bilder inne i broschyren/foldern läggs primärt utfallande. Ram runt om 
används inte på broschyrer eller foldrar.

Lindesbergs kommun har ingen egen reproavdelning eller grafisk ateljé. Vid behov 
av att utforma och trycka material, kontakta webbgruppen som kan förmedla 
kontakter. 

Mallar för broschyrer och foldrar i A5-format finns att hämta upp i Publisher.  
Se avsnittet ”Grafiska element” för information om utformning av vårt  
informationsmaterial. Kontakta webbgruppen vid frågor. 

Broschyrer och foldrar

Våra affischer har en tydlig form, både när det kommer till innehåll och avsändare. 
Genom att använda vår logotyp, våra profilfärger, typsnitt och andra grafiska 
element så skapar vi tydlighet och igenkännlighet. Affischerna ska alltid innehålla 
information om vad det är, när det är, var det är och var jag hittar mer information.  
 
Ta gärna med symboler för sociala medier om sådana konton finns. Ram runt om 
används inte på affischer. Affischmallar i A4- och A3-format finns att hämta upp i 
programmet Publisher.

Affischer
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Exempel affisch

Exempel folder



Annonsering i tidningar och på webben är en viktig kanal för informationsspridning 
och marknadsföring. I Lindesbergs kommun har vi olika kategorier av annonser: 
kungörelseannonser, marknadsföringsannonser och platsannonser. Annonserna 
håller samma form och innehåller samma grafiska element som vårt övriga material.  
 
Exemplen till höger är enklare annonser. Fundera igenom vart du bäst når din 
målgrupp. Kontakta webbgruppen för stöd och råd.

Vi informerar och marknadsför oss även via digitala annonser, ofta via så kallade 
banners. En banner är en digital annons som antingen innehåller en statisk bild eller  
växlar mellan flera olika bilder. Fördelen med banners är att de är klickbara och tar 
läsaren vidare till önskad webbsida när man klickar på den. En banner kan med fördel 
innehålla en uppmaning om att ”klicka här” för att till exempel ta del av mer  
information eller komma till ett anmälningsformulär.

Digitala annonser

Annonser

18.

Sjuksköterska, Förskollärare, 
Kock, Undersköterska, Lönespecialist, 

Enhetschef. Läs mer på lindesberg.se/jobb

Vi söker medarbetare

Välkommen till allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige

Exempel annons

Exempel banner



Mallen för presentationer i Powerpoint finns att hämta upp direkt i programmet. 
Mallen är uppbyggd med typsnitt, färger och former som följer vår grafiska profil. 
 
Kommunvapnet finns med på alla sidor, högst upp i högra hörnet. Använd gärna bilder i 
din presentation, som ett komplement till din text. Tänk på att inte skriva för långa texter 
i presentationen. Använd dig hellre av stödord/meningar och bilder som ger känslan av 
det du vill förmedla. 

Presentationsmaterial

19.

Exempel förstasida

Exempel sida



Inom kommunen finns möjlighet att ta fram utställningsmaterial som används vid 
mässor och andra tillfällen där man representerar och informerar om Lindesbergs  
kommun och Lindesberg som plats. Kontakta webbgruppen för mer information  
gällande utställningsmaterial. 

Utställningsmaterial

Det finns möjlighet att ta fram olika typer av profilprodukter med kommunens  
vapenmärke. Sedan tidigare finns också profilprodukter framtagna med syfte att stärka 
Lindesberg som plats i vår kontakt med medborgare, besökare, samarbetspartners och 
leverantörer. För mer information kontakta webbgruppen.

Profilprodukter

20.

Exempel roll-up

I vårt arbete representerar vi Lindesbergs kommun. Därför är det viktigt att kläderna är 
enhetliga och att logotypen är tydlig och rätt placerad. På nästa sida ser du exempel på 
placering av logotyp på profilkläder. 

Profilkläder 
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FRAM BAK

KLÄDER

FRAM

FRAM BAK

BAK

FRAM



Fordon

BILFOLIERING Folie trädet: Avery Dennison 777-091CF Silver Grey Metallic

På kommunens personbilar och övriga fordon placeras logotypen på bilens framdörrar.  
Lindträdet folieras i silverfärg på bakdörren.  
 
Som regel är detta den enda märkningen på våra bilar. 

22.



Skyltar
Det är viktigt att samtliga våra skyltar i kommunen följer vår grafiska profil.  
På skyltar använder vi typsnittet Franklin Gothic Demi samt Franklin Gothic Book.

Kontakta webbgruppen vid frågor om skyltar.

Exempel fasadskyltar Exempel skylt inomhus
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Här följer några exempel på när vi använder platsvarumärket och när vi använder 
kommunvapnet.

Platsvarumärket ”Lindesberg - Bergslagens själ” 
• Av föreningar vid marknadsföring av platsen Lindesberg
• Av företag vid marknadsföring av platsen Lindesberg
• På infartsskyltarna in till Lindesberg
• På besökskartan
• På allt vårt besöksmaterial
• På vissa profilprodukter
• På informationstavlor i våra besöksområden
• Inom kategorin ”Flytta till Lindesberg” 
 

Kommunvapnet
• I platsannonser 
• På vårt kontorsmaterial
• På alla brev från kommunen
• På beslut
• På profilkläder och fordon
• På information från verksamheter inom kommunen

Tänk på vem som är avsändaren. Är det Lindesbergs kommun som organisation eller  
är det Lindesberg som plats? Kontakta webbgruppen vid frågor.

Skillnad på vapen och platsvarumärke

24.
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• Kommunvapnet används när Lindesbergs kommun som organisation står som avsändare
• Kommunvapnet får inte vara mindre än 30 mm bred
• Primärt använder vi kommunvapnet i färg 
• Platsvarumärket ”Lindesberg - Bergslagens själ” används vid marknadsföring av platsen Lindesberg 
• Den kan även användas av externa aktörer för att marknadsföra platsen Lindesberg 
• Kommunvapnet placeras primärt i övre vänstra hörnet. Logotypen får inte på något sätt förändras till utseende eller proportion 
• Tänk på att välja logotyp utifrån vilken bakgrund den ska placeras på
• Våra primära profilfärger är lindgrön, limegrön och solgul 
• Till text använder vi oss av 95% svart 
• Vi använder oss av typsnittet Franklin Gothic Demi i rubriker och Cambria Regular i brödtext
• Som regel använder vi oss av teckenstorlek 12 pt i löpande text (brödtext)
• Vid text på bild får bilden inte vara för rörig där texten ska placeras
• I Lindesbergs kommun skriver vi klarspråk
• Vårt primära grafiska element är lindträdet
• Använd gärna bilder med människor, det ger ett mer trovärdigt och levande intryck 
• Bilder kan vara upphovsrättsskyddade, vi kan inte ta bilder från Internet
• På sociala medier där kommunens verksamheter är aktiva, ska klart framgå att verksamheten är en del av Lindesbergs kommun.
• Vi har mallar för olika produktioner i flera av våra programvaror 
• Samtliga logotyper för kommunvapnet finns för nedladdning på intranätet 

Checklista


