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Logotypen – primär

CMYK

Stenungsunds kommun har ett kommunvapen
framtaget 1977. Vapnet speglar kommunens
ställning som industriort med framförallt
petrokemisk industri och dess läge vid havet.
Vapnet har 2015 fått en ansiktslyftning med ett
modernare typsnitt och en finjustering av vågorna.
Vikt har lagts vid att inte göra för stora
förändringar i vapnet.

Negativ

Logotypen finns i tre färgvarianter samt en logotyp
för respektive verksamhetsområde. Detta stärker
kommunens kommunikation utåt.

Friyta

Gråskala

Verksamhetsområden

ARBETSMARKNADSENHETEN

Friytan, den yta som alltid skall vara fri från text eller
övriga objekt. Friytan utgörs av 2 x höjden av det versala
S:et i Stenungsund.
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Logotypen – sekundär

CMYK

Den vertikala logotypen används i vissa fall då den horisontella, primära logotypen inte passar in. Det kan vara i
samband med andra logotyper eller i vissa fall då utrymmet kräver att man använder en logotyp som tar mindre
utrymme på bredden. Finns det utrymme skall dock den
horisontella logotypen alltid användas.
Liksom den primära logotypen finns den sekundära i tre
olika utföranden. CMYK, som är den officiella varianten
som används i första hand. Negativ, som används mot
mörka bakgrunder samt en version i gråskala som används
i enfärgstryck/svart-vitt.

Negativ

De enskilda verksamheterna använder alltid den
horisontella versionen av logotypen eller den övergripande
logotypen för Stenungsunds kommun.

Gråskala
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Typografi
Att använda specifika typsnitt och speciell typografi
är en viktig del av att bygga ett varumärkes grafiska
identitet. Det ger en enhetlighet och en tydlighet
som genast känns igen hos mottagaren.
Stenungsunds kommunikation ska vara
tydlig, öppen och lättillgänglig.
Vi har valt två huvudtypsnitt som ska användas i
all skriven text – Avenir Light och Medium som
används i rubriker och i underrubriker i allt tryckt
material och i logotyp och skyltar.
Minion Pro används i all löpande text, så kallad
brödtext. Den används främst i skärningen roman
och kan i vissa fall kompletteras med enstaka ord i
bold för att förstärka ett ord i texten.

Avernir Light

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuv
wxyzåäö1234567890
Avernir Medium

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuv
wxyzåäö1234567890
Minion Pro Roman

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ ÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvw
xyzåäö1234567890
Minion Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvw
xyzåäö1234567890
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Typografi – Office
I program inom Officepaketet som Word och
Powerpoint m.fl. används typsnitt som är enklare
att administrera i stora organisationer.
Dessa typsnitt används då Avenir och Minion inte
är tillgängliga och är inte tänkta att kombineras
med dessa.
Arial används som rubriktypsnitt och som
mellanrubriker samt som huvudtypsnitt i
powerpointpresentationer.
Times används i löpande text/brödtext i till
exempel brev skrivna i word.

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuv
wxyzåäö1234567890
Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuv
wxyzåäö1234567890
Times Regular

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvw
xyzåäö1234567890
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Färger

Primära färger

Primära färger är de färger som kan ta mer
utrymme i formen. De används i färgfält och
i vissa fall i rubriker.

Hav

Dimma

Is

Sekundära färger kompletterar designen men skall
användas mer sparsamt och endast som dekor
element eller förstärkare.
CMYK står för Cyan (blått), Magenta (rött), Yellow
(gult) och K (svart). Detta är de färger som används
vid fyrfärgstryck i exempelvis annonser, trycksaker,
affischer med mera. CMYK-färger beskrivs med en
procentangivelse för varje färg.

cmyk:

HEX står för hexadecimal och bygger på RGBfärgsystemet. De två första siffrorna/bokstäverna
står för mängden rött i färgen, de två mittersta för
mängden grönt och de två sista för mängden blått.

40/12/15/0

cmyk:

24/18/19/1

cmyk:

0/0/0/0

pms:

551 C

pms:

7527 C

pms:

-

hex:

A4C5D2

hex:

CAC9C9

hex:

FFFFFF

Sekundära färger

Himmel
Midnatt
cmyk:

100/83/41/40

Sand

Gräs
cmyk:

44/4/37/10

cmyk:

33/35/43/15

Atom
cmyk:

8/99/62/1

pms:

295 C

pms:

557 C

pms:

7530 C

pms:

-

hex:

182C4B

hex:

85B09A

hex:

A59383

hex:

D71244

Sand

Grafiskt profilprogram | 9

Bildspråk
Stenungsunds kommun använder en egen bildbank.
Bilderna speglar livet i kommunen. Lokala
bilder på landskapet och typisk arkitektur
samsas med bilder på människor i sitt dagliga
liv i Stenungsund. I arbetslivet, på förskolan, på
semester, motionerande osv. Bilderna skall alltid ha
ett naturligt uttryck. Välj bilder som har ett tydligt
punktum och alltså inte är för röriga.

Undvik

Bilder som känns arrangerade eller konstlade.
Färger som inte harmonierar med profilfärgerna
och som känns för skrikiga och starka.
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Illustrationer
Illustrationerna speglar Stenungsunds kommun.
Samhället, invånarna, naturen och näringslivet.
De ger kommunikationen en stark lokalförankring.
Illustrationerna används enskilt eller i en
kombination med varandra. Man bör dock alltid
tänka på att inte använda för många element
tillsammans då det skapar ett rörigt intryck.
De används antingen i kombination med en ram
med diagonal botten (se exempel på sidan 10) eller
som lösa element i till exempel en folder eller affisch.
Illustrationerna skall alltid ha en tydligt ”bas” och
bör placeras i nederkant på given yta för att inte
upplevas som att de svävar omkring i designen.
De förekommer i samtliga av Stenungssunds
profilfärger, både i vitt mot färgad botten, samt i
profilfärg mot vitt. Däremot bör de inte användas
direkt på bilder eller mot andra oroliga mönster.

Broschyrer
och foldrar
Broschyrer och foldrar kan vara liggande eller
stående i A-formatet (A6, A5, A4 osv).

Folder – layout 1
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Ferferib erumque

Kontaktuppgifter

Vel ipsapis inverum acipid quidem natur

Stenungsunds kommun växeln
Telefon: 0303-73 00 00
Lorem ipsum
Telefon: 0303-73 85 44
Lorem ipsum
Telefon: 0303-73 87 48
Lorem ipsum
Telefon: 0303-73 83 18
www.stenungsund.se

Inlagan

Skall alltid vara luftigt satt. Rubriken skall ges gott
om plats och sätts alltid i Avenir Light.
Bilder bör hållas tillsammans på en sida eller på ett
sådant sätt att de inte bryter upp texten i för många
block.
Texter kan gärna kompletteras med någon av
Stenungsunds illustrationer i någon av profilfärgerna
eller i vitt mot färgat block.

Lorem ipsum dolor sit amet.
Cras et vulputate dui. Quisque luctus vehicula mollis. Fusce in mi
fringilla, lacinia dolor in, ultrices dui. Pellentesque pretium, orci
vitae lobortis rutrum, lorem nisl ultrices tortor, dui eget ligula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Suspendisse non viverra leo. Integer dictum auctor
lorem, eu porta dolor pulvinar quis. Nunc id varius
dolor. Nulla quis sem magna. Phasellus non odio ut ante
vulputate auctor. Curabitur maximus finibus sapien vel
consectetur. Nam ornare venenatis metus, ut ornare erat
pretium ut. Sed elit eros, aliquet tincidunt imperdiet
sed, commodo id sem. Pellentesque vitae nunc orci. In
elementum ligula quam, vel fringilla urna feugiat id.
Etiam id lectus in sem ornare porta. Ut luctus rhoncus
magna, eget fermentum arcu tempusid tempor , laorid
tempor id, laor ac. Integer at lacus purus. Pellentesque
vulputate posuere odio, nec vehicula nibh vestibulum sit
amet. Quisque diam odio, malesuada vel convallis quis,
dapibus et odio.

Vestibulum eget lectus eu arcu finibus ultrices. Praesent
gravida, nisl dapibus gravida molestie, lectus neque
tristique leo, quis mollis dui turpis vitae nulla. Maecenas
aliquam pellentesque orci non rhoncus. Donec fringilla
quam vitae enim commodo, eget varius tellus condimentum. Ut et mi porta, mollis dui at, auctor risus.
Proin eget faucibus odio. Integer eu sem turpis.
Pellentesque ultrices vel justo sit amet feugiat. Nullam
venenatis suscipit hendrerit. Aenean congue viverra libero nec viverra. Nulla facilisi. Vestibulum arcu
velit, auctor id tempor id, laoreet sed sem. Suspendisse
tincidunt bibendum diam, quis vehicula magna blandit
vitae. In dictum ultricies nisi nec lobortis. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.
Praesent id interdum augue.
Praesent ac convallis tellus. Cras lectus purus, pulvinar
a justo ut, posuere imperdiet ipsum. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris egestas tellus pellentesque mi
bibendum, at condimentum felis blandit. Sed cursus
leo eget augue tristique, sit amet dignissim justo consectetur. Duis faucibus ullamcorper pretium. Cras sem
nibh, euismod id commodo nec, pulvinar ac urna.

Lorem ipsum

1

3
Lorem
ipsum

Aliquam erat volutpat.

Quisque viverra at elit quis volutpat. Nam id enim lacus.
Vivamus ex libero, aliquet in sem eu, dictum dictum
elit. Suspendisse id faucibus orci. Proin lacinia tempor
dictum. Sed tempus cursus diam, eget dapibus enim
faucibus egestas.
Mauris convallis ante eget lorem dictum fringilla.
Nullam risus mi, venenatis non eleifend nec, sagittis
eget odio. Sed fringilla justo et dolor sodales, at pretium
ante suscipit. Vivamus sodales massa elit, nec consectetur dolor condimentum eget. Interdum et malesuada
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nunc non
ipsum et quam pulvinar bibendum. Nulla pellentesque
nisl tristique tellus aliquam sodales.
Cras et vulputate dui. Quisque luctus vehicula mollis. Fusce in mi fringilla, lacinia dolor in, ultrices dui.
Pellentesque pretium, orci vitae lobortis rutrum, lorem
nisl ultrices tortor, nec porta enim dui eget ligula. Donec dolor nisi, pretium id enim a, mattis congue arcu.
Pellentesque rutrum metus nec ultricies ornare. Aenean
non ante at mi efficitur auctor et sit amet nibh. Mauris commodo urna eget fringilla consequat. Aliquam
malesuada in felis non convallis. Ut egestas orci dolor, et
facilisis dolor condimentum non. Ut enim lectus, sollicitudin nec turpis sed, condimentum tempor eros.

3

4-färg

Stenungsunds
kommun

Botten

Stenungsunds
kommun

Sv/vit

Upiet perum que rectatemquia simus essin ent quae
diciis mos mod que la nienden tiorem que ea si dolupta

Stenungsunds
kommun

Avdelningar

Omslaget har alltid en bred marginal runt sats
ytan. I A4-formatet blir den 15 mm, den ändras
procentuellt i relation till produktens storlek.
Använd någon av Stenungsunds kommuns
profilfärger i bakgrunden och komplettera med
passande illustrationer. Man kan bygga upp ett
landskap som speglar Stenungsund eller välja en
enstaka illustration utefter behov.
Den undre marginalen skall vara diagonal stigande från vänster till höger på framsidan och
spegelvänd på baksidan. I detta utrymme finns
plats för logotyp och verksamhetsbeskrivning.

Original

Omslaget

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds kommun
VUXENUTBILDNINGEN

Broschyrer
och foldrar
fortsättning...

Folder – layout 2
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Ferferib erumque
Vel ipsapis inverum acipid quidem

Önskas bild på omslaget utesluts alltid
illustrationerna. Rubriken läggs i vitt textblock som
placeras för att hamoniera med bilden.
Bilder placeras inte utfallande utan i ram med
diagonal botten (se malldokument).

Några riktlinjer
•

Använd alltid rikligt med luft i layouten.

•

Rubriktypsnitt: Avenir Light

•

Ingresstypsnitt: Avenir Medium

•

Brödtext: Minion Regular

•

Håll dig till så få färger som möjligt.

•

Välj hellre en större, mer talande,
bild än flera små.

•

Har du flera små bilder, gör ett kollage,
se exempel i Folder – layout 1, på sidan 10.

•

Använd aldrig mer än en sammansatt
illustration per sida. Och aldrig mer än en kulör.

•

Logotypen placeras alltid i nedre högra hörnet
i horisontellt utförande.

Upiet perum que rectatemquia simus essin ent quae
diciis mos mod que la nienden tiorem que ea si dolupta

Upiet perum que rectatemquia simus essin ent quae
diciis mos mod que la nienden tiorem que ea si dolupta

Lorem ipsum
dolor sit amet.
Cras et vulputate dui. Quisque luctus vehicula mollis. Fusce in mi
fringilla, lacinia dolor in, ultrices dui. Pellentesque pretium, orci
vitae lobortis rutrum, lorem nisl ultrices tortor, dui eget ligula.

Praesent id interdum augue.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Suspendisse non viverra leo. Integer dictum auctor
lorem, eu porta dolor pulvinar quis. Nunc id varius
dolor. Nulla quis sem magna. Phasellus non odio ut ante
vulputate auctor. Curabitur maximus finibus sapien vel
consectetur. Nam ornare venenatis metus, ut ornare erat
pretium ut. Sed elit eros, aliquet tincidunt imperdiet
sed, commodo id sem. Pellentesque vitae nunc orci. In
elementum ligula quam, vel fringilla urna feugiat id.
Etiam id lectus in sem ornare porta. Ut luctus rhoncus
magna, eget fermentum arcu tempusid tempor , laorid
tempor id, laor ac. Integer at lacus purus. Pellentesque
vulputate posuere odio, nec vehicula nibh vestibulum sit
amet. Quisque diam odio, malesuada vel convallis quis,
dapibus et odio.
Praesent id interdum augue.
Vestibulum eget lectus eu arcu finibus ultrices. Praesent
gravida, nisl dapibus gravida molestie, lectus neque
tristique leo, quis mollis dui turpis vitae nulla. Maecenas
aliquam pellentesque orci non rhoncus. Donec fringilla
quam vitae enim commodo, eget varius tellus condimentum. Ut et mi porta, mollis dui at, auctor risus.
Proin eget faucibus odio. Integer eu sem turpis.
Pellentesque ultrices vel justo sit amet feugiat. Nullam
venenatis suscipit hendrerit. Aenean congue viverra libero nec viverra. Nulla facilisi. Vestibulum arcu
velit, auctor id tempor id, laoreet sed sem. Suspendisse
tincidunt bibendum diam, quis vehicula magna blandit
vitae. In dictum ultricies nisi nec lobortis. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Integer eu sem turpis.
Pellentesque ultrices vel justo sit amet feugiat.

Praesent id interdum augue.
Praesent ac convallis tellus. Cras lectus purus, pulvinar
a justo ut, posuere imperdiet ipsum. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris egestas tellus pellentesque mi
bibendum, at condimentum felis blandit. Sed cursus
leo eget augue tristique, sit amet dignissim justo consectetur. Duis faucibus ullamcorper pretium. Cras sem
nibh, euismod id commodo nec, pulvinar ac urna.

Aliquam erat volutpat.

Quisque viverra at elit quis volutpat. Nam id enim lacus.
Vivamus ex libero, aliquet in sem eu, dictum dictum
elit. Suspendisse id faucibus orci. Proin lacinia tempor
dictum. Sed tempus cursus diam, eget dapibus enim
faucibus egestas.
Mauris convallis ante eget lorem dictum fringilla.
Nullam risus mi, venenatis non eleifend nec, sagittis
eget odio. Sed fringilla justo et dolor sodales, at pretium
ante suscipit. Vivamus sodales massa elit, nec consectetur dolor condimentum eget. Interdum et malesuada
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nunc non
ipsum et quam pulvinar bibendum. Nulla pellentesque
nisl tristique tellus aliquam sodales.
Cras et vulputate dui. Quisque luctus vehicula mollis. Fusce in mi fringilla, lacinia dolor in, ultrices dui.
Pellentesque pretium, orci vitae lobortis rutrum, lorem
nisl ultrices tortor, nec porta enim dui eget ligula. Donec dolor nisi, pretium id enim a, mattis congue arcu.
Pellentesque rutrum metus nec ultricies ornare. Aenean
non ante at mi efficitur auctor et sit amet nibh. Mauris commodo urna eget fringilla consequat. Aliquam
malesuada in felis non convallis. Ut egestas orci dolor, et
facilisis dolor condimentum non.

Annonser
Det är viktigt att Stenugsunds kommun alltid
känns igen när man annonserar, både i print och
i digitala forum. Vissa givna element finns därför
alltid med, som till exempel den färgade ramen med
en diagonal sidfot med givna illustrationer. Längst
ned i vänstra hörnet återfinns också Stenungsunds
kommuns logotyp, eller logotypen från det
verksamhetsområde som står som avsändare.

Information från
Stenungsunds kommun
KULTUR

Kulturhuset Fregatten
LÖR 28 KL 11.00-15.00 FRIMÄRKETS DAG
Arr: Stenungsunds Frimärks- och vykortsklubb

MARS

TIS 3 KL 10.45-11.30 EN KATASTROF TILL TRÄDGÅRD
Barnteater med Masthuggsteatern För barn 4-5 år.
Entré: 50 kr/person
TIS 3 KL 18.30 VIS- OCH ALLSÅNGSKVÄLL MED
VISANS VÄNNER
Entré: 20 kr, 40 kr inkl kaffe & smörgås
ONS 4 KL 19.30 JAZZ: BOHUSLÄN BIG BAND
Med Margareta Bengtsson, vokal. Arr: Stenungsunds
Jazzförening Entré: 180 kr, medl. 150 kr. Biljetter vid entrén.
FRE-SÖN 6-8 IKONMÅLERI PÅ MARIAGÅRDEN
Fredag 16.00-19.00, lördag 9.00-17.00, söndag 9.00-15.00.
Helgkurs för nya/introduktionskurs.
Handledare: Ikonmålare Inga-Lill Berglund.
Kostnad: 1350 kr. Sista anmälningsdag torsdag 26/2
Medtag egen lunch och fika.
Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan tel 010-33 00 900
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

MÅN 9 KL 10.00-12.00 TRÄFFA HÖRSELHJÄLPARE
I BIBLIOTEKET.
Fotoutställning i biblioteket om de västsahariska flyktinglägren i
Algeriet. Utställningen pågår t o m 21 mars
ONS 11 KL 19.00 SLÄKTFORSKNINGSKÄLLOR I USA
Föreläsning med Annelie Andersson.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan. Entré: 100 kr
TOR 12 KL 18.30 ZONTAS MODEVISNING
Behållningen går till hjälpverksamhet för utsatta kvinnor.
Arr: Kungälvs Zontaklubb, www.zonta21.org
Entré: 250 kr. Måltid och kaffe med kaka ingår.
Biljetter förköps på Turistbyrån från 19 januari tel 0303 83 327
LÖR 14 KL 15.00 TAUBEAFTON
Gåke Gunnarsson, Kristoffer Toffe Sköld, Ebba Knutsson
Arr: Produktionsdiket, Studieförbudet Vuxenskolan
Entré: 150 kr
TIS 17 KL 18.00 STICKCAFÉ
Ta med din stickning, umgås och låt dig inspireras av andra
stickintresserade. Arr: Sticknätverket i Västra Götaland,
info 0303-73 82 98. Fri entré!
ONS 18 KL 19.00 KAN MAN RÖRA SIG
TILL BÄTTRE MINNE?
(Life Kinetik) Föreläsning med Elina Waegle Karlesson.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan. Entré 100 kr
LÖR 21 KL 11.00-15.00 BARNLÖRDAG - TEMA CIRKUS
11.00 Resan till Apolonien + Cirkusskola, familjeföreställning,
För barn 5-10 år. Entré (föreställning+workshop – gör ditt eget
cirkusdjur av engångsbestick
och annat i plast): 60 kr/person.
Gunnar Källström presenterar nya barnböcker, pratar om
högläsningens förtjänster och sjunger borttappade visor!
Fri entré. Konsert med kulturskolans elever
Läs detaljerat program med tider www.stenungsund.se
LÖR 21 KL 19.00 WE WILL ROCK YOU 2
En ny resa genom rockmusikens historia med AURA
& Stenungekören Arr: Stenungekören. Entré: 130 kr
TIS 24 KL 11.00 SÅNGSTUND FÖR DE MINSTA
De allra minsta barnen (0-3 år) är välkomna till en sångstund
tillsammans med Fredrik från Kulturskolan.
Antalet platser är begränsat, gratisbiljetter hämtas i biblioteket
från en månad före arrangemanget.
ONS 25 KL 19.30 JAZZ: TERESA INDEBETOU MED
TRIO OCH LISA BODELIUS KVARTETT.
Kl 18.30 Förband från Billströmska. Arr: Stenungsunds
Jazzförening. Entré: 150 kr, medl. 120 kr. Biljetter vid entrén.

UNDERRUBRIK
Avenir Light 13/16 pkt
BRÖDTEXT
Minion Regular 10/13 pkt
(Anpassas efter annonsformat)

RAM och SIDFOT
i kulören Gräs
LOGOTYP
Horisontell i CMYK

NÄRINGSLIV/ARBETE

LÖR 28 11.00-15.00 VERNISSAGE: KONSTVANDRINGEN
SÖDRA BOHUSLÄN
Utställningen pågår t o m 5 april
DIGITALA TISDAGAR KL 15.00-16.00, VARANNAN
TISDAG (ojämna veckor):
visningar, tips och frågestund. Hämta gratisbiljett i biblioteket

Funderar du på att starta eget eller precis
har startat upp?
Då är du välkommen att lyssna på information från Skatteverket
kring hur det fungerar att starta ett företag, vilka regler som
gäller, skillnader mellan olika företagsformer, F-skatt och lite om
momsregler och bokföring.
Lokala företagsorganisationer kommer att finnas på plats. Du får
även information om kommande ”Starta eget”-kurs.
Evenemanget är kostnadsfritt och görs i samarbete med Tjörns
kommun!

SPRÅKCAFÉ I BIBLIOTEKET, KL 15.00-17.00, Varje torsdag

TID OCH PLATS FÖR INFORMATIONSTRÄFFEN:
När: 10 mars, KL.17.00-19.30
Var: Kommunhuset Stenungsund, Strandvägen 15
Läs mer på www.stenungsund.se eller www.tjorn.se under
Näringsliv.

UTBILDNING/KURSER/SEMINARIER

Sommarjobb i Stenungsunds kommun

DIGITAL DROP IN PÅ BIBLIOTEKET, KL 15.00-16.00,
Varje onsdag

FÖRÄLDRAFTRÄFFAR
DITT KOMPETENTA BARN
En mötesplats för föräldrar att utveckla sitt föräldraskap. Välkommen att under våra tematräffar tillsammans med andra föräldrar
utbyta erfarenheter och tankar om barn och föräldrakap. Vi
använder oss av Jesper Juuls bok,
”Ditt kompetenta barn” som grund för våra samtal.
KURSSTART 1:
Datum: 30/3, 13/4, 27/4, 11/5
Tid: 18.00–20.30 (OBS! 13/4 19:15-21:30)
Plats: Brudhammars förskola
Anmälan senast 5/3 till:
camilla.carbe@stenungsund.se, 0303-73 84 64.
monica.johannesson@stenungsund.se, 0303-73 26 17
KURSSTART 2:
Datum: 30/3, 13/4, 27/4, 11/5
Tid: 18.00–20.30 (OBS! 13/4 19:15-21:30)
Plats: Brudhammars förskola
Anmälan senast 23/3 till:
susanne.willner@kristinedal.stenungsund.se 0303-73 85 95
sofie.fredriksson@kristinedal.stenungsund.se 0303-73 85 95
FÖRÄLDRATRÄFFAR ÄR KOSTNADSFRIA.
FIKA TILL SJÄLVKOSTNADSPRIS.

Vill du bli god man för
ensamkommande barn?
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I STENUNGSUND
ANORDNAR EN UTBILDNING
(med fem obligatoriska tillfällen) tillsammans med Västra
Götalands Godmansförening för ensamkommande barn.
Barnen finns i Stenungsund, Lilla Edet och på Tjörn och Orust.
När: 11/3, 18/3, 25/3, 1/4 OCH 8/4, KL 18-21
Var: Kommunhuset Strandvägen 15
För att anses lämplig som god man ska du ha gått utbildningen.
Sista anmälningsdag är 4 mars. Anmäl dig till vgod.kurs@outlook.com Kursavgift: 1600 kronor.
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

BYGGA, BO OCH MILJÖ
Vad ska de nya gatorna vid Getskär heta?
Där Getskärs camping har legat ska det byggas bostäder.
Alla kommuninvånare är välkomna att lämna förslag på
gatunamn för området. Lämna ditt förslag på stenungsund.se/
nyagatunamn senast den 12 mars.

Stenungsunds kommun anordnar omkring 250 sommarjobb
runt om i kommunen. Du som kan söka dessa arbeten skall vara
mantalsskriven i kommunen, gå i grundskolans årskurs 9 eller gå
på gymnasiet upp till och med årskurs 2.
Alla som söker sommarjobb måste skriva ett personligt brev/CV
och skicka med i ansökan.
Vi på Arbetsmarknadsenheten kommer att erbjuda några tillfällen där vi kan bistå med hjälp att skriva ett personligt brev. Vi
kommer att hålla till i Arbetsmarknadsenhetens ”jobbsökslokal”
som ligger på Strandvägen 40.
TIDER FÖR PERSONLIGT BREV/ CV SKRIVANDE ÄR:
Tis 24 mars från kl. 16.30–18.00
Ons 25 mars från kl. 16.30–18.00
Du kommer att kunna söka sommarjobb fr.o.m. 2 mars t.o.m. 5
april. Detta ska ske via kommunens hemsida, stenungsund.se.
Urvalen kommer att ske genom lottning. I vissa fall är meriter
avgörande tex till. arbete som simskoleassistent. Välkommen med
din ansökan!

VERKSAMHETSOMRÅDE skrivs i
Avenir Medium 10/12 pkt i versaler.

RUBRIKER skrivs i Avenir Medium 10/12 pkt
i färgen Atom.
EVENEMANG skrivs i
Avenir Medium 10/12 pkt i färgen Midnatt.

OMSORG OCH HJÄLP
Barn behöver hem!
Vi söker varma och engagerade familjer som vill bli familjehem
för barn och ungdomar i olika åldrar.
Är ni en familj med ett stort hjärta, lyssnande öron och glädje i
blicken så ring oss för mer information.
Just nu har vi barn och ungdomar som behöver ett hem att växa i.
Familjehemssocionom: vivianne.kristensen@stenungsund.se,
tel: 0303-73 81 30
Familjehemssocionom: johanna.soderlund@stenungsund.se

Välkomna till Familjehuset
Hasselkärnan!
ÖPPNA FÖRSKOLAN 0–6 ÅR
Mån: 9-12 (Vi bakar bröd)
Tor: 10-13 (Sopplunch)
Fre: 9-13, utelek 11-13
BABYÖPPET 0–1 ÅR
Tis: 9.00–11.45
Tor: 13.30–16.00
För mer info gå in på:
www.stenungsund.se

Kvinnojouren i
Stenungsund
Är du utsatt för psykiskt/fysiskt våld
eller känner någon som är det?
Ring kvinnojouren, tel: 0303-846 79
mellan kl 9.00–22.00

BRÖDTEXT skrivs i Minion Regular
7,5/9 pkt. Om utrymmet medger det så
kan man med fördel gå upp till 8/9,5 pkt
i teckengrad.
AVSNITT avgränsas med blå linje 0,5 pkt
i färgen Hav.

Stenungsunds kommun söker

Verksamhetschef
till utbildningssektorns förskoleverksamhet
Rum voluptatium soluptaestis ma et hilitassit et quam el mos delit omniminum consed quam iliate con
consendit et, veribus arum aut in rem dolorent restia di blaborem rae quoditio cus, aut lis apellab ipis dolupta
quosant as estoratur as evelecuscim facia vit parum ditis molupit atectum es nobisincta dolorehenda voloria audae officate estenition re volupictori dunt aborum do maios intestio eum con pro molupti umquae.
Natquiducim dolum quisin porestrum in pellabo reptas eatquist dollitatem fuga. Riore, que magnihi lluptate
imagnihic tem as et facesende eicid que quibus solorrum ut isci ad quatur aspides eiunt libus moluptat.
Re venihil laborrum volupturia verspedi doluptatia int moluptatem ellore, aut latur rernatur, suntius si
consequia dollorerum explabore vide lit aut faceper iatemporunt, totatis se magnim fugia vel illam quosand
elenessi ut venihitas adipsam quiduciam quia net unte coreptae officimus.

Referens nr: SK-15-1820
Sista ansökningsdag är
2015-04-30
Ansök och läs mer på
www.stenungsund.se

SIDFOTEN och RAMEN har färgen Hav.
LOGOTYPEN placeras alltid till vänster
enligt mall.

RUBRIK Avenir Light 22/24 pkt

Kungörelse

INGRESS Avenir Light 8/10 pkt
MELLANRUBRIK
Avenir Medium 8/10 pkt

Ecesend igendis soluptate re, te et eumet alitia santia veliae dolore volorio nseque
nos andit, cusam et facipicia nam, tecab iniendi taquas iust pos ipitem quid quo.

BRÖDTEXT
Minion Regular 8/10 pkt
PARAGRAF/NUMMER
Avenir Medium 7/10 pkt

qui quid modit milicaest

1 Ciuntur moluptate es eum que eos debit

landitam accus, se volor modigendunti.
ducia acerum imusa endebit omnitature
ommolorum qui quid modit milicaest,
issinti andisti onsequi sima nonectam, unt
autemol upideli gnimusdae. Aximporit
quis eosam, ipsant, qui aut ellabo. Nequis
eosandi nullab ipieturia quia seque pro
corepero blant vendae simus, et maio.

2 Deni consectem et atquam eiciis el in

poresci cone venitate earum inctorem sed
et estem res inctem qui rerumque volore
restia qui to exerios nam, que nobis dolores acestem porecum aut rerum ea quat
estrum fuga.

ui quid modit milicaest

3 Nihil mil moloremodit faccatqui sunt

aliste nonsenda dolupid et oditas dolor
sendunti volorem posant, ut voluptam hilliquo blaboris aribusa con pre sit, a a con
numet velecto comnimaxim quas eniet
rerum qui offictem volorat ibusantis autas
ut et possum ereptur eption cusanducimo
moles am eum facculparum ab im vendis
ex erfero eatur solorem. Us vitat voluptatiunt omni dolorate rempos volenimus
aborempel estium inctis a dolupit quidem
et ullaborum venetur accat vellam,
nonsectem faccus dolorit quidipsam, sinis
moluptate dolorep uditem et latio ommo
etur si di unt.

Si sande pla illaboribus ut quibus aliaecto blam nam nihicil exeriat molore nis ex essime volorum fugitiusdaes
dit latio. Ut ut voluptiant hil ilit modis quaspieni consenis auta quam dolorest officium illuptate consequ idebisi
quis evenda ducia nostiat ut ratius dunt.
Rum voluptatium soluptaestis ma et hilitassit et quam el mos delit omniminum consed quam iliate con
consendit et, veribus arum aut in rem dolorent restia di blaborem rae quoditio cus, aut lis apellab ipis dolupta
quosant as estoratur as evelecuscim facia vit parum ditis molupit atectum es nobisincta dolorehenda voloria
audae officate estenition re volupictori dunt aborum doluptus, ut ex et, voloren totatem fugiatus maios intestio
eum con pro molupti umquae.

4 Ecesend igendis soluptate re, te et eumet

RAM och SIDFOT i 20% svart
LOGOTYP i svartvitt.

alitia santia veliae dolore volorio nseque
nos andit, cusam et facipicia nam.

5 Tecab iniendi taquas iust pos ipitem quid

quo et et, nectaturit qui dolenim quam
re, ut odis mo volorporum ilita voluptam
endit, quia qui dolo rendem eaquias qui
ipsam sum ipsum iur?

6 Arcidun dandest iatestrum, aut alici

comnientiam eiundisitist res estis et.

7 Paria sinis adit ad eatur?
modit milicaest

8 Agnihit eos maximini aboris et quid qui-

atendent eum voloris magnisciam et ex ea
sit doluptatio. Rates dero explige nimusda
esequam fuga. Magnate modissendam,
cumquo qui ipsa verovid quiduci andelis
sunte ex eseque illabo. Ita pa nossi nonestia se magnatem.

9 Cae voluptatis comnias picimagniet volor

assint, quame re nobitae. Ut molenet as
doloreiur?

10 To conet occae et facitis aut debit dolor

sam, aliquam laut quae natibus volupta
cum quiantibus, nem sapientem repel
ium, odis id maio dolecae ssimporias aut
velleserupit fugitius.

quid modit milicaest

11 Min premosam doluptature quate etur,

solorem as et et as re re porum ipsum
excesequam con nonsequibus endelec
ulluptatiis doluptae nusdaerum entia debit
as erferia nis sin earitat emolende odi to
maximinus, conet prorem sum quid qui te
consequam aut voluptatis volliqu iatiusd
andelicatio.

12 Landipsa parumquam nullum il ium,

suntem is dolor aut plit veriorrorum.

Kungörelse

FRE OCH LÖR 27-28, SLÖJDFÖRENINGEN
JORDHAMMARS VÅRMARKNAD
Fredag kl 10.00-17.00, lördag 10.00-15.00

Rekryteringsannons

RUBRIK Avenir Light 32/35 pkt

LÖR 28 KL 11.00-14.00 INLANDS SLÄKTFORSKARE
HÅLLER ÖPPET HUS I BIBLIOTEKET

TOR 26 KL 13.00 LUNCHKONSERT MED KURT WIKLANDER.
Fri entré!

REFERENSNR och
ANSÖKNINGSUPPGIFTER
Avenir Light 10/13 pkt
STENUNGSUND SÖKER
Avenir Light 13/16 pkt

KOMMUNENS ÖPPETTIDER
Måndag 08.00–18.00
Tisdag–fredag 08.00–16.15
Tel: 0303-73 00 00
www.stenungsund.se
epost: kommun@stenungsund.se

MARS

Kulturhuset Fregatten

LÖR 7 KL 11.00-15.00
VERNISSAGE: NIKLAS FÄNNICK - DJUR
Niklas Fännick är konstsmeden som i sina verk hyllar
återbruket. Utställningen pågår t o m 21 mars.

Vissa annonser är återkommande och har tilldelats
en specifik form och färg för att ytterligare stärka
kommunikationen till medborgarna. Exempel
på dessa är den månatliga kommunannonsen,
kungörelser samt rekryteringsannonser. Dessa är
strikt mallade för att hålla en jämn och hög kvalitet.

MARS 2015

Kommunannons

Grafiskt profilprogram | 13

Brevmall i Word
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Officeprogrammen
Word

Dnr

Lorem ipsum
Vestibulum eu efficitur mauris. Duis blandit ante nec volutpat vehicula. Praesent aliquam justo eget vestibulum
mattis. Fusce in augue a urna imperdiet sodales sit amet sed dolor. Aenean non tellus nec purus lacinia dictum non
eget turpis. Aenean in mi eu est ornare dapibus. Aenean quis lobortis odio, et consectetur nibh. Praesent tortor erat,
gravida molestie odio sit amet, ultricies ultrices diam. Sed aliquam tellus auctor elit tempus efficitur. Etiam semper,
augue sit amet consequat aliquam, nulla ante ullamcorper quam, et efficitur dui erat vitae quam. Donec vel ultrices
purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec tristique
quam iaculis, vestibulum tellus in, eleifend elit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.

Brevmallen bör användas vid all kommunikation
internt såväl som externt för att mottagaren alltid
skall vara säker på vem som är avsändare.
Flera olika mallar är framtagna för olika ändamål.
Kontakta alltid kommunikationsavdelningen för
rätt mall.

Aliquam efficitur

Aliquam efficitur, eros sed congue cursus, est massa rhoncus ex, ut bibendum dolor quam et nulla. Ut laoreet
dapibus risus id venenatis. Proin nec dapibus enim. Suspendisse fringilla augue sed mi vehicula, at vehicula neque
vehicula. Ut finibus lectus nec sagittis congue. Sed rhoncus vel ligula ut ultricies. Mauris lobortis nunc ut ligula
feugiat tincidunt. In dignissim bibendum molestie. Etiam sed purus pellentesque, lobortis dui vitae, eleifend ligula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut odio ultricies, sollicitudin ante at, blandit risus.
Curabitur feugiat luctus urna ac euismod. Fusce lacinia cursus leo. Vivamus sit amet ante pellentesque nulla
imperdiet elementum sed quis magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Nulla hendrerit efficitur ante eget tristique. In hac habitasse platea dictumst. Fusce porta elementum
tortor tincidunt fermentum.

Pellentesque et molestie

Powerpoint

Vestibulum vel sapien ac magna porttitor varius. Integer enim ante, eleifend sit amet pretium suscipit, elementum
eu tellus. Donec mattis sollicitudin rhoncus. Donec quis felis dignissim nibh tincidunt congue elementum ac lorem.
Pellentesque et molestie dui. Donec ac magna vel est efficitur ullamcorper vel vitae ipsum. Nullam diam est,
interdum eu sollicitudin in, euismod laoreet quam. Sed lorem dui, faucibus vel quam eget, porta tempor ligula.
Sed interdum porta neque, a venenatis orci iaculis a. Integer vulputate dolor pulvinar, tempus velit ut, molestie est.
Donec semper ullamcorper leo, a vestibulum leo hendrerit a. In posuere libero tellus, non euismod sapien finibus
dictum. Nam sollicitudin auctor sagittis. Maecenas sit amet metus non ipsum rhoncus dictum. Curabitur non dui in
neque dictum placerat.

Mallar finns för framtagande av PPT-presentationer.
Alla typer av clipart och wordart element skall
undvikas, liksom för röriga övergångar mellan
bilderna.
Presentationen startar alltid med ”Startsida”
enligt mall och avslutas med ”Avslutande bild”.
Däremellan finns ett urval av layouter samt
avsnittsindelare för att hålla en bra struktur.
I presentationer används alltid typsnittet Arial.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E post

Giro

Org nr

444 82 Stenungsund

Strandvägen 15

0303-73 00 00

0303-73 82 35

kommun@stenungsund.se

Bg 430-7203

21 20 00-1298

www.stenungsund.se

Powerpointpresentation

Startsida

Rubrik och lista

Nytt avsnitt

Ut sit amet odio nulla.
Lorem Ipsum
Praesent euismod ultrices dui et volutpat.

• Nulla nec diam sit amet sem pulvinar semper nulla.
• Sed viverra tellus dui, in porta lorem malesuada non.
Integer in nibh vel sapien porta mollis a sed nisi.
• Donec ut risus neque.
• Nam sed lectus hendrerit, pharetra diam vitae, lacus.

Rubrik och löpande text
Lorem ipsum

Donec ut risus neque
Sed viverra tellus dui, in porta lorem malesuada non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer at mi laoreet, pretium lorem et, semper mauris.
Phasellus molestie enim ac ante rhoncus fermentum.
Fusce et tempor felis. Nulla nec leo in felis feugiat
vehicula. Mauris commodo consequat lorem, vitae
aliquet sem pretium id. Donec consequat suscipit viverra.
Ut aliquet porttitor accumsan.
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Visitkort
Visitkorten är 90x55 mm.
Texten sätts i Avenir Light samt Medium i
enlighet med mallarna. Ramen och baksidans
bakgrundsfärg är Stenungsunds kulör Hav
(CMYK: 40/12/15/0). På baksidan återfinns en
illustration av segelbåten samt hemsidans adress.

FÖR- OCH EFTERNAMN
Avenir Light 18/20 pkt

Förnamn Efternamn

TITEL
Avenir Light 10/12 pkt

Titel

KONTAKTUPPGIFTER
Avenir Light 8/10 pkt

fornamn.efternamn@stenungsund.se
Telefon direkt: 0303-73 20 20 Växel: 0303-73 00 00
Stenungsunds kommun Strandvägen 15, 444 31 Stenungsund

HEMSIDESADRESS
Avenir Light 8/10 pkt

www.stenungsund.se

Fordon
Vid upphandling och inköp av fordon till
kommunen rekommenderas att välja vita eller
silverfärgade bilar. De stripas med den horisontella
logotypen.
Skulle mörka bilar förekomma stripas de alltid med
den horisontella logotypen i negativt utförande.
Folieringen måste alltid anpassas efter varje
individuell bilmodell för att följa bildens linjer på
ett harmoniskt sätt.

Vita bilar
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Nowa Kommunikation 2015
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

