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«Himmel over alt der jeg ser. Følelsen av at alt er så åpent…» 
Slik innledes filmen som promoterer Stange kommune og 
hva det vil si å leve i Norges grønne lunge. Det handler om 
pusterom – å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok 
plass til å strekke seg mot målene sine. 

Den visuelle identiteten til Stange fremhever ikke bare det 
unike ved kommunen, men det kommuniserers også med en 
visuell enkelhet de fleste vil forstå. Inkluderende. Gjennom 
sober bruk av bilder, typografi og luftig layout kommer 
åpenheten til syne, og designmanualen er designet for å 
inspirere til korrekt forvaltning av profilen.  

Det handler om pusterom. Nå, og for de som kommer etter 
oss. Sånn vil vi at det skal være å bo i Stange. Norges grønne 
lunge.

N o rg e s  g rø n n e  l u n g e
Stange kommune P u s t e r o m

P u s t e r o m

Pusterom

P u s t e r o m

P u s t e r o m
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Dette kapittelet tar for seg korrekt bruk av Stange kommunes logoversjoner, korrekte
avstander og gjengivelser mot fargede eller billedlige flater. Disse reglene må
følges for å etterlate korrekt gjenkjennelighet og et konsekvent formuttrykk.

1. Logo
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1.1
L o g o
Logo og navnetrekk

Stange kommunes logo er bygget opp av kommunevåpenet i 
kombinasjon med navnetrekk.

Stanges kommunevåpen er i grønt en sølv ard. Landbruks-
redskapet ard viser til Stange kommune som jordbruks-
kommune. Arden er en forløper for plogen, og den ble også 
mye brukt til potethypping etter at den ellers hadde gått ut 
av bruk.

Navnetrekket er satt i skrifttypen Europa Bold og skal 
ikke gjengis i andre skrifttyper i kombinasjon med 
kommunevåpenet.

NavnetrekkKommunevåpen
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Det er ikke tillatt å endre på størrelsesforhold eller plassering 
av navnetrekk og kommunevåpenet. Det er derfor definert 
et sett med logoversjoner som skal sørge for god fleksibilitet 
over et bredt spekter av formater – her primærlogo i  
liggende variant.

Liggende variant er godt egnet i avsenderplasseringer og 
smale liggende formater (f.eks. topp venstre på et brevark/
en nettside). 

1.2
L o g o
Primærlogo, liggende Primærlogo, liggende,

på lys flate

Primærlogo, liggende,
på mørk flate

Primærlogo, liggende,
positiv/negativ

1.

2.

3.
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1.3

Det er ikke tillatt å endre på størrelsesforhold eller plassering 
av navnetrekk og kommunevåpenet. Det er derfor definert 
et sett med logoversjoner som skal sørge for god fleksibilitet 
over et bredt spekter av formater – her primærlogo over 
to linjer.

Logo over to linjer er godt egnet for små størrelser. Denne er 
først og fremst tiltenkt høydeformater og digitale flater  
(f.eks. mobil). 

L o g o
Primærlogo, to linjer Primærlogo, to linjer,

på lys flate

Primærlogo, to linjer,
på mørk flate

Primærlogo, to linjer,
positiv/negativ

1.

2.

3.
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1.4 Sekundærlogo, 
midtstillt
L o g o

Det er ikke tillatt å endre på størrelsesforhold eller plassering 
av navnetrekk og kommunevåpenet. Det er derfor definert 
et sett med logoversjoner som skal sørge for god fleksibilitet 
over et bredt spekter av formater – her sekundærlogo.

Sekundærlogo er best egnet på flater hvor kommunevåpen 
og navnetrekk skal i fokus (f.eks. en forside). Denne logoen 
fremstår formell og krever sin plass i formatet. Den bør kun 
brukes i stor størrelse. 

Sekundærlogo, midtstillt, 
på lys flate

1.

Sekundærlogo, midtstillt,
på mørk flate

Sekundærlogo, midtstillt,
positiv/negativ

2.

3.
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1.5

Stanges kommunevåpen er i grønt en ard. 
Landbruksredskapet ard viser til Stange kommune som 
jordbrukskommune. Arden er en forløper for plogen, og den 
ble også mye brukt til potethypping etter at den ellers hadde 
gått ut av bruk.

Kommunevåpen skal i hovedsak brukes i farge og hvit ard,
eller invertert. Men i de tilfeller hvor det ikke er mulig å
gjengi innholdet i disse kombinasjoner, kan grå versjon (4c)
eller (4d) benyttes mot hvit / lys bakgrunn.

L o g o
Kommunevåpen

Pantone:   877 C

Heraldisk sølv
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1.6

For at logoen alltid skal være plassert i et klart synlig område  
og ikke konkurrere med andre elementer, er det viktig å 
opprettholde et beskyttet område rundt logoen. 

Det beskyttede område definerer den absolutt minste 
anbefalte avstanden mellom logo og annen kommunikasjon 
(tekst, foto, illustrasjoner eller andre grafiske elementer). 
Avstanden kan imidlertid gjerne være større enn det som 
er definert. 

Beskyttet område på alle sider av logoen tilsvarer høyden av 
“S” i navnetrekket. Denne avstandensmarkøren gjelder for alle 
siderettninger i de ulike logoversjonene.

L o g o
Beskyttelsesområde

Primærlogo, 
beskyttelsesområde

Primærlogo, to linjer, 
beskyttelsesområde

Sekundærlogo, 
beskyttelsesområde

1.

2.

3.



God lesbarhet skal alltid etterstrebes, og det er derfor 
definert minstestørrelser for de logovariantene som best 
egner seg til dette. 

I små størrelser på print skal liggende variant av primærlogo 
brukes, mens på skjerm skal primærlogo over to linjer 
benyttes. Kommunevåpenet kan stå i liten størrelse både  
på print og på skjerm. Sekundærlogo skal ikke brukes i  
små størrelser. 
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1.7
L o g o
Minstestørrelser

5mm bredde for 
kommunevåpen

32px høyde for 
kommunevåpen

4mm høyde for 
primærlogo liggende

24px høyde for 
primærlogo, to linjer

Minstestørrelse for skjerm 
definert i piksler (px)

Minstestørrelser for print
definert i millimeter (mm)
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Dette kapittelet tar for seg korrekt bruk av Stange kommunes farger, universell  
utforming, fargevektig og fargeverdier for fysiske og digitale flater. Disse reglene må  
følges for å etterlate korrekt gjenkjennelighet og et konsekvent uttrykk.

2. Farger
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2.1 Primærfarger

Designmanual

Fa rg e r

Stange kommune sin primærfarge er grønn. Fargen er 
historisk for Stange, og bidrar til å gjøre Stange kommune 
tydelig. Det er også definert en lys sort – det trygge, som gir 
et mildere tekstbilde på print og på skjerm. 

Stange sort («trygghet»)

Stange grønn («vår»)

Hvit («pusterom»)

1.

1.

2.

3.

2.

3.

HEX:  #5C9324
RGB:  92 / 147 / 36
CMYK:  62 / 1 / 100 / 25
Pantone:   370 C / 370 U

HEX:  #FFFFFF
RGB:  255 / 255 / 255
CMYK:  0 / 0 / 0 / 0
Pantone:   -

HEX:  #3A3C42
RGB:  58 / 60 / 66
CMYK:  44 / 34 / 22 / 77
Pantone:   Cool Gray 11 CP



Fargebruk er viktig for synlighet og kommunikasjon. Det er 
definert et utvalg sekundærfarger som kan brukes sammen 
med den primære profilen ved behov. 
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2.2 Sekundærfarger
Fa rg e r

1.

2.

3.

Sommer

Høst

Vinter

1.

2.

3.

HEX:  #FFA242
RGB:  255 / 162 / 66
CMYK:  0 / 27 / 80 / 0
Pantone:   2016 C / 136 U

HEX:  #D8E4F6
RGB:  216 / 228 / 246
CMYK:  17 / 4 / 0 / 0
Pantone:   657 C / 657 U

HEX:  #FFDE00
RGB:  255 / 222 / 0
CMYK:  0 / 0 / 81 / 0
Pantone:   107 C / 102 U



Hvit og sort dominerer, men Stange grønn skal alltid 
være til stede (f.eks. med logo). Heldekkende mørke sider 
kommuniserer seriøsitet og trygghet, mens «pusterommet» 
kommer til uttrykk gjennom bruk av luft/hvit. Små drypp av 
sekundærfargene kan være med på å understreke sesong 
eller andre temaer, men disse fargene skal ikke dominere.
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2.3 Fargevekting
Fa rg e r



Lysere valører av Stange sort og grønn kan brukes for å tilføre 
dynamikk i designet (f.eks. på nettsiden). Disse valørene er 
satt til 80, 60, 40 og 20 prosent av originalen. 
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2.4 Valører
Fa rg e r

80% 60% 40% 20%



Universell utforming innen fargebruk handler om at all tekst 
og interaktive elementer har tilstrekkelig kontrastforhold mot 
sin bakgrunn på skjerm. 

For å ivareta god kontrast ovenfor alle brukere, bruker Stange 
kommune i all hovedsak tekst sort-på-hvit eller hvit-på-sort. 

Eksemplene til høyre kan brukes, men ingen andre tekst- 
og fargekombinasjoner er innenfor kravene til universell 
utforming på skjerm.
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2.5 Universell utforming
Fa rg e r

Stange grønn validerer på  
en hvit bakgrunn med en  
overskrift som er større  
enn 18pt

Knapp med grønn linje validerer

«Sommer» validerer på Stange 
sort i alle tekststørrelser.

«Høst» validerer på Stange sort 
i alle tekststørrelser.

«Vinter» validerer på Stange 
sort i alle tekststørrelser.
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Dette kapittelet tar for seg hvilke skrifttyper som skal brukes i all skriftlig 
kommunikasjon fra Stange kommune. 

3. Typografi
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3.1

Skrifttypen Europa er Stange kommune sin profilfont, hvor 
vektene light, regular og bold benyttes. Kursiv er tilgjengelig 
i alle vektene.

Europa er velegnet til bruk i mengdetekst ned til små 
størrelser, og kan derfor benyttes i utstrakt grad i materiell.
Skrifttypen er også bygget for nettbruk, og er godt egnet
for skjerm.

Profilfonten Europa skal som hovedregel brukes i all 
kommunikasjon. Unntaket gjelder i tilfeller med tekniske 
begrensninger. Da erstattes Europa av systemfonten 
Verdana. Dette gjelder for eksempel Word-maler, e-post-
signatur, PowerPoint-maler.

Ty p o g ra f i
Profilfont Europa Light

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
1234567890?<>+-()$%&#@!/=

Europa Regular
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
1234567890?<>+-()$%&#@!/=

Europa Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
1234567890?<>+-()$%&#@!/=
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3.2

Hvilke vekter av skrifttypen Europa som brukes i de ulike 
delene av et tekstinnhold står i kolonnen til høyre.

Hvis det er behov for å utheve noe i mengdeteksten brukes 
vekten Europa bold. 

Ved sitater eller viktige setninger kan kursiv av samme vekt 
som mengdeteksten brukes. 

Typografisk hierarki
Ty p o g ra f i Dette er

en overskr i f t
Overskrifter settes alltid i 
Europa Bold

Brødtekst settes i 
Europa Light

Liten tekst (under 6pt)  
settes i Europa Regular

Settes i Europa Regular

Overskrift

Brødtekst

Fotnote

Ingress Rum re nullese nimusdae dolupta tincto in cullaboreped qui 
con eicientus, qui doluptae vendus andam renimus, coneces 
cilluptae commolu ptatis ata doluptae nullore culluta 
tatempore vero mollut laturepelit, a pa quam faces minus.

Rum re nullese nimusdae dolupta1 tincto in cullaboreped qui con eicientus, qui dolup-
tae vendus andam renimus, coneces cilluptae commolu ptatis ata doluptae nullore 
culluta tatempore vero mollut laturepelit, a pa quam faces mi, odionse digenis nus 
enis. Bore provid est ipienec tatiore cernamenis dolorio. Ignim aut apero magnis dolor-
io. Itatist pa ium nonsequ unducimodi oditate ventisq uuntur. 

Quid eum rerum rerum ad magnam, sus vera velit eatquam, ute vel eum voluptatus 
pel mo odi vendunto officiet fugit lignita sum verae rem qui simillabo. Agni cusapel 
esentis ad moloritia doluptatet

1 Rum re nullese
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3.3

Sekundærskrittypen Sabon er definert for å sikre god 
lesbarhet i trykksaker med lengre tekstmengder. Denne 
skrifttypen benyttes ikke i lengre tekst på skjerm.

Skrifttypen finnes i to vekter med tilhørende kursiv, og er 
en velbygd klassisk skrift. Sabon er tatt med fra forrige 
profilveileder, og de samme lisenser som den gang ble kjøpt 
kan brukes videre uten tilleggskostnader.

Ty p o g ra f i
Trykksaker Sabon Roman

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
1234567890?<>+-()$%&#@!/=

Sabon Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
1234567890?<>+-()$%&#@!/=



Stange kommune Designmanual Versjon 1.0 22

3.4 Hierarki for lengre 
trykksaker
Ty p o g ra f i

I trykksaker med mye tekst benyttes Sabon Roman. Over-
skrifter og ingresser skal fortsatt settes i skrifttypen Europa. 
Dette hierarkiet trer inn i lengre rapporter, artikler, infoskriv el. 

Sabon er en sekundærskrittype. Det vil si at i f.eks. en 
årsrapport, vil den profilerende delen av årsrapporten bruke 
skrifttypen Europa, mens redegjørelse for resultatet vil kunne 
benytte Sabon – da denne delen ofte inneholder mye tekst. 
Tabeller og tall benytter Europa. 

Dette er
en overskr i f t
Rum re nullese nimusdae dolupta tincto in cullaboreped qui 
con eicientus, qui doluptae vendus andam renimus, coneces 
cilluptae commolu ptatis ata doluptae nullore culluta 
tatempore vero mollut laturepelit, a pa quam faces minus.

Rum re nullese nimusdae dolupta1 tincto in cullaboreped qui con eicientus, qui doluptae vendus andam 
renimus, coneces cilluptae commolu ptatis ata doluptae nullore culluta tatempore vero mollut lature-
pelit, a pa quam faces mi, odionse digenis nus enis. Bore provid est ipienec tatiore cernamenis dolorio. 
Ignim aut apero magnis dolorio. Itatist pa ium nonsequ unducimodi oditate ventisq uuntur. 

Quid eum rerum rerum ad magnam, sus vera velit eatquam, ute vel eum voluptatus pel mo odi vendun-
to officiet fugit lignita sum verae rem qui simillabo. Agni cusapel esentis ad moloritia doluptatet. Rum 
re nullese nimusdae dolupta1 tincto in cullaboreped qui con eicientus, qui doluptae vendus andam ren-
imus, coneces cilluptae commolu ptatis ata doluptae nullore culluta tatempore vero mollut laturepelit, 
a pa quam faces mi, odionse digenis nus enis. Bore provid est ipienec tatiore cernamenis dolorio. Ignim 
aut apero magnis dolorio. Itatist pa ium nonsequ unducimodi oditate ventisq uuntur. […]

1 Rum re nullese

Overskrifter settes alltid i 
Europa Bold

Lengre tekster settes i 
Sabon Roman

Liten tekst (under 6pt)  
settes i Sabon Roman

Settes i Europa Regular

Overskrift

Brødtekst

Fotnote

Ingress
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3.5

Systemfonter er fonter som er forhåndsinstallert på 
datamaskinen eller enheten din, og krever ikke innkjøp av 
lisens eller innstallering. Systemfonter brukes hovedsaklig i 
digitale dokumenter og maler som sendes til og deles med 
personer som ikke er ansatt i Stange kommune og dermed 
ikke har profilfonten intallert.

Disse systemfontene følger samme typografiske hierarki som 
skrifttypen de representerer. Verdana er Stange kommunes 
system-fontalternativ til profilfonten Europa, og kan brukes 
på tvers av alle plattformer og programvarer (PC og Mac). 
Garamond er systemfontalternativet til lengre trykksaker. 

Ty p o g ra f i
Systemfonter Verdana Regular

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØÅå
1234567890?<>+-()$%&#@!/=

Verdana Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØÅå
1234567890?<>+-()$%&#@!/=

Garamond Regular
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØÅå
1234567890?<>+-()$%&#@!/=

Garamond Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØÅå
1234567890?<>+-()$%&#@!/=

Verdana brukes som 
alternativ til Europa

Garamond brukes som  
alternativ til Sabon i 
lengre tekster

Systemfont – Profil

Systemfont – Trykksak
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Stange kommune er Norges grønne lunge. Profilen bygger på en følelse av at alt er så 
åpent – et pusterom, og de profilbyggende elementene er med på å understreke disse 
viktige kjenntegene ved kommunen.

4. Profilbyggende elementer



4.1
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Bildestilen skal representere alt det du finner i Stange. 
Utfoldelse, mangfold, og utvikling. Dette kombinert med 
nærhet til naturen og jordbruket du finner der.

Hovedvekten av bilder skal være mennesker i naturlige 
settinger. Relasjoner mennesker i mellom og alt arbeid som 
gjøres i en kommune. 

Bruk av nærbilder og detaljer til å formidle nærhet til 
råvarene, er en fin måte å illustrere det grønne.

Landskapet er og en viktig faktor, og det er viktig at disse 
bildene formidler åpenhet, himmel og alt som er med å 
forsterke «pusterom» og «Norges grønne lunge». 

Luftige komposisjoner i kombinasjon med nærhet til 
objektene, skal være den bærende «tone of voice» for  
Stange Kommune.

Bildestil
P ro f i l b y g g e n d e  e l e m e n t e r



Normal pustefrekvens ligger på 10-15 pust i minuttet. Derfor 
er gridet for profilbyggende komposisjoner delt opp i 10x15 
ruter, med en marg som tilsvarer bredden/høyden på en rute. 

Den lengste siden av formatet skal alltid ha 15 ruter. Den 
korteste siden skal ha 10. Valgfritt ved kvadratisk format.
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P ro f i l b y g g e n d e  e l e m e n t e r
4.2 Grid



4.3
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O v e r s k r i f t

O v e r s k r i f t

Overskrift

O v e r s k r i f t

O v e r s k r i f t

Overkr i ft

O v e r s k r i f t

O v e r s k r i f t

O v e r s k r i f t

Overskr i ft

Overskrift

O v e r s k r i f t

O v e r s k r i f t

O v e r s k r i f t

Overskrift

Venstrejustert tekst 
Pusterom ved repetisjon

Midtstillt tekst
Pusterom ved repetisjon

Høyrejustert tekst
Pusterom ved repetisjon

Pusterom i typografi 
ved repetisjon
P ro f i l b y g g e n d e  e l e m e n t e r

Når vi puster fylles lungene med luft. Denne heve-senke 
bevegelsen kommer til uttrykk visuelt blant annet ved bruk 
av typografi. 

Ved hjelp av repetisjon og variasjon i sperringen av ordet 
(bokstavavstand) illustreres pusterommet. Dette grepet kan 
brukes som vist til høyre, eller ved hjelp av animasjon.

Oppsett av pusteromet ved repetisjon gjøres i design-
programmer, og er en design-teknisk oppskrift;

1. Sett ordet som skal være «luftigst» i en justified 
 paragrafinnstilling (blokkform). 

2. Ordet med minst luft settes slik at bokstavavstanden 
 (sperringen) oppleves normalt. 

3. Ordet i mellom de to ytterpunktene sperres slik at 
 bokstavavstenden oppleves som et sted i mellom  
 mye og lite luft.

Sperring: 60

Justified/blokkform

Justified/blokkform

Sperring: 610

Sperring: 610

Sperring: 610

Justified/blokkform

Sperring: 60

Sperring: 60
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Dette er
en overskr i f t
o v e r  t r e  l i n j e r

Dette er 
e n  o v e r s k r i f t

Dette er
en overskr i f t

o v e r  t r e  l i n j e r

Pusterom i 
overskrifter 
P ro f i l b y g g e n d e  e l e m e n t e r

Oppsett av pusterom i en overskrift gjøres i design-
programmer, og er en design-teknisk oppskrift;

1.  Ordet med minst luft settes slik at bokstavavstanden 
 (sperringen) oppleves normal.
2. Er overskriften på to linjer, multipliseres sperringen til  
 andre linje med (x8). 
3. Er overskriften på tre linjer, multipliseres sperringen til 
 andre linje med (x4) og tredje linje med åtte (x8).

Denne oppskriften er en generell veiledning, og det kan 
forekomme situasjoner hvor fremgangsmåten ikke gir et 
tilfredstillende resultat. I disse tilfellene brukes visuelt skjønn. 

Venstrejustert overkrift
Pusterom i overskrift

Midtstillt overskrift
Pusterom i overskrift

Høyrejustert tekst
Pusterom i overskrift

Sperring x4

Sperring x8

Sperring x8



4.5

Stange kommune Designmanual Versjon 1.0 29

P ro f i l b y g g e n d e  e l e m e n t e r
Pusterom i layout

I layout slåes de typografiske grepene sammen med bilder, 
grafiske elementer og mengdetekst. Pusterom og åpen 
er nøkkelordene her, hvor bruk av luft («white space») og 
kreative bilderammer er med på å skape puste-dynamikken. 
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P ro f i l b y g g e n d e  e l e m e n t e r
Pusterom i linjer

Som en del av de profilbyggende elementene er ett sett med 
linjer inkludert som grafiske elementer. En tynn og en tykk. 
Tynn linje for utpust, og tykk linje for innpust – da man fyller 
lungene med luft.

Disse kan plasseres fritt i formatet (f.eks. som skillelinjer), og 
har ingen andre føringer enn at en tynn og en tykk linje må 
være tilstede i formatet.
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En følelse av at alt er så åpent – et pusterom. Utformingen av materiell og malverk lar 
seg inspirere av åpenheten og pusteromet i Stange kommune. Det bør etterstrebes at 
alt papirmateriell fra kommunen oppfyller miljøvennelige krav. 

5. Materiell og malverk
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Visittkortet er et informasjonsverktøy som skal beskrive
kontaktinfo på en ryddig og tydelig måte. 

Kortet skal være i en utførelse som understreker følelsen av 
natur og god kvalitet. Dette oppnår vi ved bruk av et tykt, 
matt papir med høy bulk. 

All informajon på kortet settes i Stange sort, mens 
kommunevåpenet og kommunens nettside settes i Stange 
grønn. 

Malfiler for visittkort er tilgjengelig. 

Spesifikasjoner:

Størrelse:  90 x 53 mm
Papirkvalitet: Ubestrøket, matt, noe struktur,  
   med høy bulk.
Tykkelse:  300 - 350 g 

Visittkort
M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k Heidi

F j e l l e t  K r i s t i a n s e n
Nettredaktør / Informasjonsmedarbeider

Rådhuset
P.B. 214
2336 Stange

Tlf.:
Mob.:
Mail:

62 57 36 00
48 05 92 87
heidi.kristiansen@stange.kommune.no

stange.kommune.no

Forside

Bakside

Navn og etternavn settes på 
hver sin linje. 
Avstanden mellom bokstavene 
økes på linjen med flest 
bokstaver, mens den linjen 
med færrest bokstaver har en 
tettere bokstavavstand.  

Stange kommunes primærlogo, 
liggende, plasseres på midten 
av kortet.
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Tittel på skilt skal settes med Europa Bold i fargen Stange 
sort på hvit bakgrunn. Eventuelle undertitler skal settes i 
Europa Regular. I tilfeller hvor Europa ikke er tilgjengelig kan 
skilt settes med systemfonten Verdana.

Plassering av logo er som følger:

1. Primærlogo, liggende, skal benyttes og settes 
 venstrestilt på linje med tittelen. 
2.  Størrelsen på logo (i høyden) skal være lik høyden til  
 en versalbokstav. 
3.  Logoen plasseres med en avstand til tittel/undertittel  
 lik høyden til en versalbokstav.

Skilting på fasade
M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k

Møterom

Eple barnehage
Avd. Lilleputt

Ep

Mp

Skilt med Europa

Skilt med Verdana

Primærlogo, liggende, plasseres 
under tittel i størrelse (høyde) 
og avstand lik en versal. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Primærlogo, liggende, plasseres 
under tittel i størrelse (høyde) 
og avstand lik en versal. 

1.

2.
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Innlandets grønne lunge 8

Dette er 
en overksrift
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Phasellus
maximus massa non ipsum cursus, 
vel varius lectus congue. Mauris 
sodales rhoncus ornare. Sed at nibh
ornare, feugiat justo et, tristique
metus. Pellentesque dignissim odio
nunc. Vivamus mollis turpis imperdiet
nisi feugiat, eu convallis.

Pusterom og åpen er nøkkelordene for layout – også  
i presentasjoner. 

Presentasjoner skal ikke oppleves for tunge eller for tette. 
F.eks. inneholder en slide (side) mye tekst er det anbefalt 
å fordele teksten over flere slides (flere sider er ikke 
nødvendigvis = en lengre presentasjon). 

En slide med profilbyggende bilde + tittel og skjulte notater, 
kan ofte være en bedre knagg for diskusjon/fokus, enn en 
slide med bare tekst. 

Ferdig mal på PPT er tilgjengelig.

PowerPoint mal
M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k

Stange kommune Innlandets grønne lunge

Dette er en støttetekst

1

Dette er en 
presentasjonstittel

Norges grønne lunge
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Kortene til Stange kommune er designet for å gi tilstrekkelig 
plass til innhold. Alt av tekst skal skrives over linjene, og 
Stange kommunes primærlogo, liggende, plasseres nederst til 
venstre under linjene. En personlig hilsen fra kommunen kan 
eventuelt føres nederst til høyre under linjene. 

Malfiler for 195x90mm og 105x50mm kort tilgjengelig.

Kort
M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k
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Brevmalen til Stange kommune er designet for å gi 
tilstrekkelig plass til innhold. Informasjon i topp- og bunnfelt 
er redigerbare. Teksthierarki ligger ferdig definert i malen.

Ferdig mal for brev er tilgjengelig.

Brevmal
M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k
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Pusterom og åpen er nøkkelordene for layout. Trykksaker skal 
ikke oppleves for tunge eller for tette – her er det lurt å la seg 
inspirere av eksemplene. 

Ferdig mal på forsider (7 utkast) og en eksempel-layout på 
innhold er tilgjengelig.

M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k
Forsidemaler
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M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k

Pusterom og åpen er nøkkelordene for layout. Trykksaker skal 
ikke oppleves for tunge eller for tette – her er det lurt å la seg 
inspirere av eksemplene. 

Ferdig mal på A4 (3-fold) og A5 (fire sider) er tilgjengelig.

Brosjyrer

A4, 3-fold

A5, 4 sider
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Kommunen informerer

- Norges grønne lunge

Pusterom og åpen er nøkkelordene for layout. Trykksaker skal 
ikke oppleves for tunge eller for tette – her er det lurt å la seg 
inspirere av eksemplene. 

Ferdig mal på avisannonser er tilgjengelig.

Avisannonser
M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k Nye

muligheter:

Kokk og servitør

Sykepleier

Prosjektleder - miljø

Renholder

Stange kommune er i god vekst og har en 
positiv befolkningsutvikling med om lag 
20 000 innbyggere. Vi trenger derfor flere 
flinke folk på laget, for å kunne utvikle 
oss videre!

Ottestad bo- og servicesenter, kjøkken - 80% still-
ing for kokk med fagbrev er ledig fra dags dato.

Nærmere info. om stillingen ved henvendelse til 
Bente Kolbu på tlf. 62 58 51 46
Søknadsfrist: 2. februar 2021

Ottestad sykehjem, undervisningsykehjem.

Tangen bo- og aktivitetssenter søker sykepleier til 
70% stilling med snarlig tiltredelse.

Nærmere info. om stillingen ved henvendelse til 
Frida Bjerke på tlf. 62 58 51 46
Søknadsfrist: 2. februar 2021

Stange kommune søker deg som har erfaring med 
prosjekt og miljøarbeid.

Nærmere info. om stillingen ved henvendelse til 
Trine Helgeland på tlf. 62 58 51 46
Søknadsfrist: 2. februar 2021

Stange kommune søker deg som har erfaring med 
prosjekt og miljøarbeid.

Nærmere info. om stillingen ved henvendelse til 
Trine Helgeland på tlf. 62 58 51 46
Søknadsfrist: 2. februar 2021

www.stange.kommune.no
Tlf. 62 56 20 00

Barnehageplass fra høsten 2020
Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars 2020. 
For mer informasjon, se våre hjemmesider.

Åpen dag i barnehagene
Tirsdag 11. februar fra klokka 17.00 - 19.00 holder 
alle kommunale og private barnehager i Stange 
åpent. Da kan foreldre som ønsker å søke plass 
i barnehage fra høsten 2020 få informasjon og 
omvisning i den enkelte barnehage. 

Kunngjøringer
www.stange.kommune.no
Tlf. 62 56 20 00

To spalter, lang

To spalter, kort

Helside, info

Helside, annet

Eksempel på 
stillingsannonse over
to spalter.

Eksempel på 
stillingsannonse over
to spalter.

Eksempel på en
helside informasjon.

Eksempel på en
helside annonse med 
eget budskap.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.
Vi søker:
100% barnehagelærer i vikariat ved Tangen barnehage.
Vi søker også vikarer for barnehagelærer i flere av våre kom-
munale barnehager.

Arbeidsoppgaver:
·  Ansvar sammen med pedagogisk leder å planlegge,  
   gjennomføre og vurdere det pedagogiske arbeidet på  
   avdeling.
·  Medansvar for å skape et godt og trygt læringsmiljø  
   for barn.
·  Medansvar for å skape et godt arbeidsmiljø for barn,  
   foreldre og kollegaer.
·  Stedfortreder for pedagogisk leder ved behov.
·  Samarbeid med eksterne instanser.

Ita quibusam atemqui in conest et, volori repero te vendit alitiorporro vendam inum non enderuptat.
Ugitatiam hiciis sequat quost mo evenima quam quissi videriberrum corenie nditempe quas non renis ium 
fugit voloribus maxima sit quatendenet maximus rem. Quatus as aut omnis estrum volut dolorep ressint

Kvalifikasjoner:
·  Godkjent utdanning som barnehagelærer.
·  Søkere med utdanning fra andre land må ha god- 
   kjenning av yrkeskvalifikasjoner av utenlandsk 
   utdanning fra UDIR.
·  Personlig egnethet.
·  Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
·  Politiattest av nyere dato kreves før tilsetting.
·  Personlige egenskaper

Vi tilbyr
·  Lønn etter gjeldende tariffavtaler.
·  Et godt og inkluderende arbeidsmiljø og spennende  
   arbeidsoppgaver. 

Vi søker 
erfaren barnehageleder

- Norges grønne lunge
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Alle utsendte mailer skal bruke systemfonten Verdana som 
standard skrift, for å sikre et likt uttrykk på alle enheter. 
Dette gjelder også vår mailsignatur. 

Navn og etternavn på avsender står i Verdana Bold og settes 
på hver sin linje. Linjen med flest bokstaver har en større 
bokstavavstand, for å understreke «pusterom».

Tittel og kontaktinformasjon settes i Verdana regular, mens 
link til Strange kommunes hjemmeside markeres i fargen 
«Stange grønn» og utheves i Verdana Bold.

Ferdig mal på signatur er tilgjengelig.

Mailsignatur
M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k

Med logo Uten logo
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Pusterom og åpen er nøkkelordene for layout. Trykksaker skal 
ikke oppleves for tunge eller for tette – her er det lurt å la seg 
inspirere av eksemplene.

M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k
Roll-up
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Pusterom og åpen er nøkkelordene for layout. Trykksaker skal 
ikke oppleves for tunge eller for tette – her er det lurt å la seg 
inspirere av eksemplene.

Profileringsartikler
M a t e r i e l l  o g  m a l ve r k
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Alle henvendelser vedrørende designmanualen rettes til:

Heidi Fjellet Kristiansen
Heidi.Kristiansen@stange.kommune.no
Mobil: +47 480 59 287

6. Kontaktinfo


