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Vårt varumärke
Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull – idag kanske
mer än någonsin tidigare. Hur vi kommunicerar, med vem vi
kommunicerar och var vi väljer att göra det skapar ett helhetsintryck
och en igenkänning. Vi är bra på det vi gör och det ska även
genomsyra vår kommunikation, såväl visuellt som innehållsmässigt.
:oVKVE½WOETVS½PmVIRZMOXMKHIPEZEVFIXIXQIHEXXWXmVOE
vår gemensamma identitet, vårt varumärke, och hjälper oss att
förmedla just den bild av oss själva som vi önskar.
Riktlinjerna är ett stöd för dig som i ditt arbete presenterar
Östhammars kommun på olika sätt. Ansvaret att följa och vårda den
KVE½WOETVS½PIRZMPEVLIPXToSWWWNmPZE+IRSQEXXJ}PNEZoVEVMOXPMRNIV
QIHZIVOEVHYXMPPEXXZoVKVE½WOETVS½PLERXIVEWVmXXMEPPEWEQQERLERK
och i alla typer av kommunikation. Det hjälper oss att bli mer synliga
och Östhammars kommun blir lättare att känna igen för omvärlden.
Om du har några frågor och funderingar är du välkommen att
kontakta någon av medarbetarna på Marknad & Kommunikation.
Tillsammans förmedlar vi bilden av Östhammars kommun.
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Vår logotyp
Av alla de element som tillsammans skapar en
JUDÀVNSURÀOlUORJRW\SHQNDQVNHGHQYLNWLJDVWH
 /RJRW\SHQVNDDQYlQGDVLDOOLQWHUQRFKH[WHUQ
NRPPXQLNDWLRQ'HQInULQWHlQGUDVHOOHUMXVWHUDV
gVWKDPPDUVNRPPXQVORJRW\SEHVWnUDYYnUW
YDSHQRFKWH[WHQµgVWKDPPDUVNRPPXQµ
/RJRW\SHQÀQQVPHGRFKXWDQGHYLVHQµ²GLQ
GHODY5RVODJHQµVRPlUVDWWLHWWVlUVNLOWXWYDOW
W\SVQLWW'HYLVHQÀQQVHQGDVWSnVYHQVND
 /RJRW\SHQVNDLI|UVWDKDQGDQYlQGDVLIlUJPHQ
GHQÀQQVlYHQLJUnVNDODVRPHQIlUJDGVYDUWRFK
VRPLQYHUWHUDG YLW YDULDQW
 'HQLQYHUWHUDGH YLWD DQYlQGVHQEDUWPRWVYDUW
HOOHUP\FNHWP|UNEDNJUXQG
 /RJRW\SHQLJUnVNDODRFKGHQHQIlUJDGHNDQ
DQYlQGDVPRWIlUJDGHEDNJUXQGHURFKELOGHUGlU
I\UIlUJVRFKGHQLQYHUWHUDGHYDULDQWHQLQWHEOLU
OlVEDUDHOOHUGlUSURGXNWLRQHQNUlYHUJUnVNDOD

Tips!
Försök att alltid lägga logotypen på ljus
eller vit bakgrund.

Logotypens placering är viktig
/RJRW\SHQE|UKDHQIUDPWUlGDQGHUROOLDOO
NRPPXQLNDWLRQ9nUORJRW\SV\QVElVWSnHQOMXVHOOHU
YLWEDNJUXQGRFKE|ULQWHJ|PPDVLIlUJSODWWRUEnUGHU
HOOHUPXUULJDELOGHU$QGUDHOHPHQWVNDLQWHOLJJDI|U
QlUDORJRW\SHQVHµIUL\WDµ
Vårt vapen
7UDGLWLRQHOOWYDSHQHUKnOOHWIUnQ5LNVDUNLYHWV+HUDOGLVND
HQKHWHIWHUNRPPXQVDPPDQVODJQLQJHQ9DSQHW
InUDOGULJDQYlQGDVHQVDPWORJRW\SHQVNDDOOWLG
DQYlQGDVLVLQKHOKHW
Med eller utan devis
gVWKDPPDUVNRPPXQlUHQDWWUDNWLYGHODY5RVODJHQ
'HQSRVLWLRQHQVNDYDUDW\GOLJLYnUNRPPXQLNDWLRQ
RFKXWWU\FNVEODQGDQQDWJHQRPGHYLVHQµ²FOGHODY
5ROVDJHQµ'HYLVHQDQYlQGVLDOONRPPXQLNDWLRQVRP
NRPPXQLFHUDUI|UGHODU'HQEHK|YHULQWHDQYlQGDV
SnVN\OWDUYLGNRPPXQHQVDQOlJJQLQJDUNXQJ|UHOVHU
IDNWXURUHOOHUDQGUDYDUGDJVKlQGHOVHU'HYLVHQVNDLQWH
DQYlQGDVLPDWHULDORPVOXWI|UYDUHW
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Friyta
Det är praktiskt att använda
en bit av själva logotypen som
friyta – då får vi rätt proportion
oavsett storlek på logotypen.
Frizonen är viktig när vår logotyp
exponeras tillsammans med andra
PSKSX]TIVIPPIVKVE½WOEIPIQIRX

Gråskala

Inverterad

Enfärgad

Pssst! ,mVmVIRMRXVSHYOXMSRXMPPHIZERPMKEWXI½PJSVQEXIR
EPS )RGETWYPEXIH4SWXWGVMTX mVIXX½PJSVQEXJ}V
JVEQJ}VEPPXZIOXSVKVE½O0SKSX]TIVMITWJSVQEX
används i allt tryckt material då formatet gör att
de kan skalas upp och ner utan att kvaliteten
försämras.

JPG eller JPEGmVHIREZEPPETM\IPKVE½OJSVQEX
WSQLEVHIR½REIKIRWOETIREXXHIRKoV
att komprimera. Fördelen är att formatet
laddar snabbare på en webbplats än andra
TM\IPKVE½OJSVQEX

PNGJSVQEXIXmVTSTYPmVXHoHIXLEVIRIKIRWOET
som JPG saknar, genomskinlighet. Det är därför
mycket vanligt på webben då det förenklar
HIWMKREVFIXIXL}KWXZmWIRXPMKX42+JSVQEXIXLoPPIV
också en högre kvalitet än jpg.

Användningsområden:
• Design av trycksaker för tryck och utskrift

Användningsområden:
 *SXSKVE½IVSGLMPPYWXVEXMSRIV
• Presentationsprogram som Keynote och
PowerPoint

Användningsområden:
• Webbdesign som kräver en transparent
bakgrund
 -ZMWWQoROSQTPIXXIVERHIKVE½OM
presentationsprogram

ϱΈϯϴΉ
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Vågen – en del av
kommunens basmaterial
8MPPWEQQERWQIHPSKSX]TIRLEVZMZoVXKVE½WOEIPIQIRXHIOSVFoVHIRWSQmVIXX
tydligt igenkänningstecken. Dekorbården har fått en mjukare form av en vågrörelse.
Vågen representerar kraft och rörelse framåt samtidigt som den knyter an till det
skärgårdsnära Roslagen.
I Östhammars kommuns basmaterial ska logotyp
och våg i den mån det går ligga tillsammans på given
ǰȱãȱĴȱȱȱȱȱȱȱªȱ
till varandra när de förminskas eller förstoras. Se
angivna exempel.
Logotypen får placeras i anslutning till vågen
eller i något av de övre hörnen. Webbadressen
”osthammar.se” ska alltid ligga vänsterställd i
vågen. Webbadressen är den enda text som får
ligga i vågen.

ȱªȱ§ȱȱȱªȱĴȱȱȱ
bildfri, och bakom loggan måste det vara en ljus
ȱĴǯ
ªȱęȱȱªȱǱȱȱãȱĴȱªȱ
format och en för liggande format. Vågen kan vara
hög eller låg, men den ska alltid börja och sluta på
samma höjd (se markering ”beskärning av vågen”).
ȱęȱȱȱªȱȱ§ȱ§ȱãȱªȱ
och smala annonser, exempelvis format 88x336.
Användningen av vågen är dock frivillig.

Vågen i stående format (hög våg)

osthammar.se

osthammar.se
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Vågen i stående format (låg våg)

osthammar.se

Beskärning av vågen

Vågens satsyta

osthammar.se

Vågen ska börja och sluta på samma höjd!

Vågen i liggande format

osthammar.se

Vågen i smalt format

osthammar.se

ϳΈϯϴΉ
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Färger
Huvudfärg

Aa

För maximal läsbarhet vid använd
ning av text mot färgad bakgrund,
se våra rekommendationer om
vilken färg att använda.
Färger som ej har godkända
kontrastförhållanden för placering
av text.

Komplementfärger

Aa

Aa

Färger får läggas i 20, 40, 60 eller
80 procent av originalfärgen.

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Röd
PMS 485 CP
C 0 M 100 Y 100 K 0
R 228 G 35 B 19
#e30613

Orange
PMS 151 CP
C 0 M 60 Y 100 K 0
R 239 G 125 B 0
#ef7d00

Gul
PMS 1225 CP
C 0 M 19 Y 79 K 0
R 255 G 209 B 71
#ffd147

Grön
PMS 583 CP
C 21 M 1 Y 100 K 10
R 202 G 201 B 0
#cac900

Komplementfärger

Aa Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Turkos
PMS 7472 CP
C 54 M 0 Y 27 K 0
R 124 G 200 B 197
#7cc8c5

PMS står för Pantone Matching
System och används vid dekorfärg
stryck, till exempel för logotyper
där ofta en speciell, exakt kulör
efterfrågas.

Aa

Blå
PMS 3135 CP
C 100 M 0 Y 20 K 0
R 0 G 157 B 197
#009dc5

CMYK står för Cyan (blått),
Magenta (rött),Yellow (gult) och
Key (svart) och används vid fyrfärg
stryck som till exempel annonser,
FVSWGL]VIVEJ½WGLIVQIHQIVE%PP
färg som skrivs ut med färgskrivare
eller trycks i tryckpress återges
med CMYK (förutom då man valt
att trycka dekorfärg).

Aa

Svart
C 0 M 0 Y 0 K 1000
R 29 G 29 B 27
#1d1d1b

RGB står för Röd, Grön och
Blå och används vid visning på
bildskärmar och för publicering
på webbsidor.
#WXoVJ}VLI\ZmVHI*mVKIV
ERKMZREQIHLI\ZmVHIRERZmRHW
till exempel för webbsidor och
i program som Microsoft Word
och PowerPoint. Detta för att
ange färg på bakgrund och text.
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Färgerna är en viktig del i hur vi uppfattas
i vår visuella kommunikation. De är
inspirerade av logotypen, av våra värdeord
samt av vår del av Roslagen.
Huvudfärg
Östhammars kommuns huvudfärg är den röda färgen
ȱęȱȱȱ¢ǯȱȱãȱ§ȱ§ȱȱ
förknippad med kommunens varumärke och ska
ęȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
tar fram även om det inte är något krav.

Övertoning
Färgerna i logotypen bildar ibland en övertoning
som används i bland annat vågen. I kampanjmateȱ§ȱȱªȱĴȱȱȱȱȱªȱ
§ĴȱǯȱãȱĴȱȱȱȱãǰȱ§ȱ
övertoningsverktypet i exempelvis Illustrator eller
InDesign.

Komplementfärger
Östhammars kommun har sex framtagna
komplementfärger som tillsammans står för sol,
ãǰȱĴȱȱȱǯ
Toningar
Färger får läggas i 20, 40, 60 eller 80 procent av
originalfärgen.
Färgåtergivning i presentationer och utskrifter
§ȱªȱĴȱȱ§ªȱȱȱȱȱ
projektorer och skärmar. Undvik därför de ljusaste
färgerna och de ljusaste toningarna om du inte är helt
§ȱªȱĴȱȱȱȱȱǯȱȱ§ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ§ȱ§ȱĴȱȱªȱǯ
§ȱªȱªȱĴȱȱȱȱȱ§ȱǰȱ
ȱȱ§ȱ§ȱªȱĴȱȱ§ȱªȱǰȱ
och därför kan färgåtergivningen skilja sig åt när du
skriver ut.
Informationsrutor
§ȱ§ȱãȱĴȱȱ¢ȱĴȱȱȱȱȱ
exempel faktarutor eller splashar.

Lorem ipsum!
)XZSPSVEXEMQMGSRRSRWIUY
MHIRMWIXYXEVMGSRWIUYEWMXI
UYMHIPPIRIWXVYQUYSHMXIQ
Exempel faktaruta

VEXE
)XZSPS
RWIUY
GSRRS
t ut ari
idenis e
WMXI
GSRWIE
Exempel splash

Rubriker mot vit bakgrund i andra färger än svart?
ȱ§¢ȱªȱȱȱĴȱȱ¢ȱ¡Ȭ
stycken som till exempel rubriker, faktarutor eller
citat med den röda huvudfärgen, medan de andra
färgerna kan bli problematiska för synskadade..
I färgrutorna på sidan 8 anges om vit eller svart text
kan användas ur tillgänglighetssynpunkt mot en
färgad bakgrund.

LOREM
IPSUM!

ϵΈϯϴΉ
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8]TSKVE½
8]TWRMXXmVIRZMOXMKHIPEZhWXLEQQEVWOSQQYRWKVE½WOETVS½P:oVETVS½PX]TWRMXX
är Gill Sans och Palatino Linotype. Vi har även två alternativa typsnitt – Arial och
Times New Roman som används för dokument i exempelvis Word och PowerPoint.
Våra webbar använder typsnitten Lato och Merriweather.
Typsnitten har olika egenskaper
Gill Sans fungerar särskilt bra i rubriker, kortare
texter, faktarutor och bildtexter. Palatino Linotype är
särskilt anpassat till längre löpande texter, så kallade
ã¡ǯȱȱ¢Ĵȱ§ȱ§ȱãȱȱ
av material som vi beställer av exempelvis reklambyråer och tryckerier.

§ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ ĜȬȱ ǻȱ
exempel Word och PowerPoint) kan du byta ut
Gill Sans mot Arial och Palatino Linotype mot Times
 ȱ ǯȱ ȱ ¢Ĵȱ §ȱ ȱ ȱ
dokument som exempelvis protokoll och brev. Arial
används för rubriker och Times New Roman för
löpande text.

3UR¼OW\SVQLWWI|UH[HPSHOYLVWU\FNVDNHUDQQRQVHURFKDI¼VFKHU

Gill Sans
Östhammars kommun – (Q del av Roslagen
Östhammars kommun – (Q del av Roslagen

Palatino Linotype

Östhammars kommun –  del av Roslagenȱ
Östhammars kommun –  del av Roslagen

7\SVQLWWI|USURJUDPL062I¼FHI|UH[HPSHOYLV
SURWRNROOEUHYRFKDQGUDKDQGOLQJDU

Arial
Östhammars kommun – (Q del av Roslagen
Östhammars kommun – (Q del av Roslagen

Times New Roman
Östhammars kommun – (Qdel av Roslagen
Östhammars kommun – (Q del av Roslagen

Tips!
För att skapa hög läsbarhet bör
textraderna bestå av 45–65 tecken. För
långa rader gör texten svårläst.Tänk även
på att dela upp text i kortare stycken och
använda mellanrubriker.
Lämplig grad för brödtext är 9–12
punkter och 12–16 punkters
radavstånd beroende på enhet.
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Bildpolicy
Genom ett medvetet och konsekvent
bildspråk förstärks vår visuella identi
tet. Det ska vara lätt för betraktaren att
känna igen sig i våra bilder och vi försöker
därför, så långt det är möjligt, att fånga
situationer och motiv ur vardagen.
ãȱĴȱãȱȱ§ȱȱȱȱ
ȱęȱȱªȱȱȱȱ§ȱªǱȱ
Ȋ ȱ§ȱªȱĴȱȱȱ§ȱȱǰ
vi vill inte ge vare sig fördelaktig eller ofördelaktig
exponering.
• Bilderna bör kännas aktuella och moderna.
• Växla mellan översikts- och detaljbilder. Jobba med
ǯȱȱȱęȱȱȱ§pedjup som skapar en stämning och känsla.
Ȋ §ȱȱȱĚȱǰȱ§ȱªȱĴȱȱ
fungera ihop färgmässigt och ljusmässigt.
Ȋ [ȱȱ§ȱȱĴȱȱȱgen. I kommunikationen ska bilderna sammantaget ge en känsla av kustnärhet, hav och skärgård.
Levande landsbygd, bruksmiljöer och andra delar
§ȱȱ¢ȱȱªȱȱȱǯȱ§ȱªȱĴ
variera årstider och miljöer.
• Vår inhämtning och användning av bilder ska följa
personuppgiftsförordningen (GDPR). Använd medgivandemall eller modellavtal.
Dokumentära bilder
Alla våra bilder ska upplevas som äkta och autentiska.
ȱ§ȱĴȱ§ȱȱãȱȱȱªȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱĴȱ
och ska inte se ut som de är manipulerade och retuscherade – känslan ska vara dokumentär. När bilder
köps in ska de helst vara fotograferade – eller kunna
vara fotograferade – i vår kommun.
Jämlikhet och mångfald
§ȱªȱĴȱ§ȱȱȱȱ§ǯȱªȱ
bilder får aldrig diskriminera. Bilderna ska spegla
kommuninvånarnas vardag och visa på mångfald
utifrån ålder, genus, familjekonstellationer, sexuell
läggning, etnicitet samt funktionshinder.

Olika kategorier:
1. Skärgård sommar: Människor och aktiviteter med
känsla av harmoni. Se sidan 13.
2. Skärgård vinter: Människor och aktiviteter med
känsla av harmoni. Se sidan 14.
3. Miljöbilder: Naturupplevelser, småstadsidyll, bruksmiljöer, livet på landet. Se sidan 15.
4. Entreprenörsskap, gemenskap, friluftsliv:
Människor i olika vardagliga situationer.
Se sidan 16.
5. Uppleva och göra: De här bilderna ska kunna skilja
sig lite mot övriga bilder då de snarare i marknadsãȱ§ȱȱãȱĴȱȱȱ§ȱȱȱ
ȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ
ȱĴȱȱȱǰȱȱǰȱ
ȱǰȱãȱĴȱ§ȱªǯȱȱȱŗŝǯ
Andra bilder
Tekniska bilder
ȱãȱȱ§ȱȱȱãȱĴȱ
informera och förklara komplicerade förlopp/processer
(exempelvis slutförvarskommunikation). Tekniska
ȱ§ȱ§ȱȱãȱãȱĴȱãȱȱ
ȱȱȱãȱĴȱ§Ĵȱãªǯȱna kommer ibland från samarbetspartners, ibland är
ȱªȱǯȱĴȱ§ȱ§Ǳȱ ãȱȱȱ
samma tonalitet så långt det är möjligt.
Kampanjbilder
ãȱ§ȱȦȱȱęȱ
syfte/målgrupp, kan bildspråket vara helt kampanjȱãȱĴȱªȱãȱȱȱȱªǯ
Bilder att undvika
Exempel på bilder som vi inte använder är bilder som är röriga, onaturligt arrangerade, dåligt
Ĵȱȱȱªȱǰȱȱȱȱ
ȱęȱȱȱĴȱªȱȱ§ȱ
represantativt för kommunen.
ȱȱĴȱ§ȱȬȱȱ
ȱȱĴȱȱãǯȱãȱĴȱȱȱ
okonstlade, direkta känslan i bilderna retuscherar och
förändrar vi dem så lite som möjligt.
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Kategori 1
§ªȱǱȱ
Människor och aktiviteter
med känsla av harmoni.

Upphovsrätt och bildanvändning
• Det är inte tillåtet att hämta bilder från internet utan tillåtelse från
FMPHIRWmKEVI7mOIVWXmPPSGOWoWEQX]GOISGL+(46VIKPIVMRKEV
Var noga med att kontrollera bildkällan och dess trovärdighet.
• När Östhammars kommun inte äger bilden måste fotograf eller
bildbyrå kontaktas för att fastställa arvode/regler för användning.
• Tänk på att återanvändning innebär nytt tillstånd och ny ersättning
om bilden inte är friköpt. Friköpta bilder innebär att du köper alla
rättigheter utom den ideella rättigheten som fotografen alltid behåller.
• Personer som tydligt framträder på bild ska ge tillåtelse före
publicering samt för personuppgiftsbehandlling (GDPR). Blankett för
samtycke hittar du på vårt intranät. När det gäller bilder som vi köper
av bildbyråer eller fotografer regleras samtycke i särskilda modellavtal.
1IVMRJSVQEXMSRSQZEHWSQKmPPIV½RRWTo[[[HEXEMRWTIOXMSRIRWI
• Enligt upphovsrättslagen ska fotografens namn alltid framgå vid
publicering. Skriv så här i anslutning till bilden eller på tryckortsidan:
Foto: Förnamn Efternamn/Bildbyråns namn. Mer information om
ZEHWSQKmPPIVIRPMKXYTTLSZWVmXXWPEKIR½RRWTo[[[WJSXSWI
FMPHIVSGLYTTLSZWVEXXSGL
[[[FPJWIGEXIKSV]XMTWVEHYTTLSZWVEXXGST]VMKLX
• På vårt intranät hittar du information om vilken bildbyrå vi anlitar.
Där kan du köpa bilder.

ϭϯΈϯϴΉ
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Kategori 2
§ªȱǱȱ
Människor och aktiviteter
med känsla av harmoni.
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Kategori 3
ãǱȱǰȱ
småstadsidyll, bruksmiljöer,
livet på landet.

ϭϱΈϯϴΉ
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Kategori 4
§ȱȱȱǱȱ
Entreprenörsskap, gemenskap,
friluftsliv.
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Kategori 5
Uppleva och göra.

ϭϳΈϯϴΉ

ϭϴΈϯϴΉ
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Mallar
8MPPHMRLNmPT½RRWIXXERXEPQEPPEVJVEQXEKRE
Du hittar dem på vårt intranät Ines och i word (Kommunmallar).
• Powerpoint svensk och engelsk [ppt]
• Word brevmall och inbjudan [word]
• Framsida rapportdokument [word]
• Annonsmallar anpassade för
Östra Uppland och Annonsnytt [indd] [Time Cut]
• $IILVFKHU$$[indd] [word]
• Foldrar/broschyrer A4 och A5 [indd] [word]
• Mallar för Uppleva och Göra [indd]

De mallar som är gjorda i InDesign (indd) är främst
till för annonser, posters och foldrar som ska
användas i trycksaks- och annonsproduktion.
Mallar som är framtagna i Word (ȦȦ¢ĴȱȦȱ
mallar/Kommunmallar), används för brev, rapporter,
internkommunikation samt även för foldrar och
Ĝ
ȱȱȱȱŚǰȱśȱȱřȱǯȱ¢ȱ
Time Cut lägger man in text i färdiga mallar och
§ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ Ěȱȱ ȱ
samtidigt. För mer information om våra olika mallar
hänvisar vi till vårt intranät.

Huvudrubrik
Gill Sans MT Pro
Brödtext Gill Sans MT Pro 9,5/12. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
Exempel på faktarubrik . Gill SAns Semibold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
• Lorem ipsum dolor
• Lorem ipsum dolor
• Lorem ipsum dolor
• Lorem ipsum dolor
Välkommen på kaffe och tårta!

osthammar.se

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN PARTNERS FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT

Nulla convallis auctor sem, quis aliquet
orci pharetr Mauris libero elit, fermentum
a nulla sit amet, sagittis tempor tortor.
Cras dui turpis, pharetra sit os at.

Östhammar 2015-09-21

Nulla convallis auctor sem, quis aliquet.

Liten rubrik på en
eller två rader
INBJUDAN TILL UPPSALA LÄNS RIKSDAGSLEDAMÖTER

FÖRETAG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus egestas turpis in
laoreet fermentum. Etiam ultricies, nibh non
faucibus aliquam, augue nunc iaculis leo, ac
auctor enim mi eu lorem.
Urna eu volutpat tempus. Phasellus ultricies porttitor nunc, et sodales odio convallis at. Ut non bibendum mi, faucibus iaculis nulla. Mauris vehicula
justo et lectus facilisis, nec suscipit orci eleifend.
Proin non commodo sem. Sed vitae mollis ligula.
Etiam ac fringilla nunc, eu porttitor tellus. Nam
ac ultrices lacus, et varius enim. Duis nisl mi, vulputate a nibh vel, convallis aliquam
In tincidunt feugiat orci, eu tempus tellus ultricies
vel. Quisque ac nulla quis lorem malesuada sodales. Mauris euismod dui commodo, vulputate risus
id, iaculis odio. Vestibulum eleifend, sem id maxiPXVH

Liten rubrik på en
eller två rader
FÖRETAG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus egestas turpis in
laoreet fermentum. Etiam ultricies, nibh non
faucibus aliquam, augue nunc iaculis leo, ac
auctor enim mi eu lorem.
Urna eu volutpat tempus. Phasellus ultricies porttitor nunc, et sodales odio convallis at. Ut non bibendum mi, faucibus iaculis nulla. Mauris vehicula
justo et lectus facilisis, nec suscipit orci eleifend.
Proin non commodo sem. Sed vitae mollis ligula.
Etiam ac fringilla nunc, eu porttitor tellus.
Nam pellentesque massa sit amet purus ullamcorper sagittis. Sed commodo metus ut ante tincidunt,
eget ultricies leo vulputate. Sed mollis dapibus arcu,
in malesuada nibh commodo sed. Suspendisse pharetra hendrerit ipsum, laoreet commodo urna egestas eget. Nam ac ultrices lacus, et varius enim. Duis
nisl mi, vul. Sed commodo metus ut ante
tincidunt, eget ultricies leo vulputate. Sed
vitae mollis ligula.
Phasellus ultricies.
Suspendisse pharetra
hendrerit ipsum

Så arbetar vi med mervärdesavtalet
Hej!
Vi vill träffa dig för att berätta om Östhammars kommuns arbete med
mervärdesavtalet. Ett avtal som är till nytta för att skapa ett starkt och
väl fungerande samhälle i de orter där använt kärnbränsle kan hanteras
och lagras. Ett avtal som gynnar kommunens och regionens utveckling,
idag och i framtiden.
Under våren och sommaren har mervärdesavtalet varit föremål för
granskning i media. En viktig frågeställning i granskningen har varit
om avtalet otillbörligt kan påverka kommunens granskningsuppdrag
och den lokala opinionen. Vi är övertygade om att så inte är fallet.
Genomförandet av granskningen och mervärdesavtalet sker i två åtskilda
delar av vår organisation. Och vår granskning sker på ett systematiskt sätt
där den långsiktiga säkerheten alltid är i fokus.

Rubrik två rader som
är kort eller lång
FÖRETAG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus egestas turpis in laoreet fermentum. Etiam ultricies,
nibh non faucibus aliquam, augue nunc iaculis leo, ac auctor
enim mi eu lorem. Mauris consectetur, urna id vestibulum
maximus, ex odio sodales neque, a interdum turpis massa
quis eros. Nam ipsum lectus, varius mattis metus vel, faucibus
iaculis dui. Mauris consectetur, urna id vestibulum.
QUISQUE aliquet urna eu volutpat tempus. Phasellus ultricies porttitor nunc, et
sodales odio convallis at. Ut non bibendum mi, faucibus iaculis nulla. Mauris
vehicula justo et lectus facilisis, nec suscipit orci eleifend. Proin non commodo sem.
Sed vitae mollis ligula. Etiam ac fringilla
nunc, eu porttitor tellus. Nam ac ultrices
lacus, et varius enim. Duis nisl mi, vulputate a nibh vel, convallis aliquam dui.
In tincidunt feugiat orci, eu tempus tellus
ultricies vel. Quisque ac nulla quis lorem
malesuada sodales. Mauris euismod dui
commodo, vulputate risus id, iaculis odio.
9HVWLEXOXPHOHLIHQGVHPLGPD[LPXVH-

FAKTA
Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque ac nisi quis
enim euismod tristique.
Nulla convallis auctor
sem, quis aliquet orci pharetr Mauris libero elit, fermentum a nulla sit amet,
sagittis tempor tortor.
Cras dui turpis, pharetra sit os at. Nulla convallis auctor sem, quis aliquet
orci pharetr ero elit, fermentum a rtra sit.

citur, odio ante tempor purus, at interdum
quam ante sed justo.

Låt oss träffas så berättar vi mer!

LGPD[LPXVHFLWXURGLRDQWHWHPSRU

Tid och plats:
Onsdagen den 7 oktober, kl. 10.00–13.00, inkl. lunch.

Nam pellentesque massa sit amet purus
ullamcorper sagittis. Sed commodo metus
ut ante tincidunt, eget ultricies leo vulputate. Sed mollis dapibus arcu, in malesuada nibh commodo sed. Suspendisse
pharetra hendrerit ipsum, laoreet commodo urna egestas eget. Praesent quis est
ipsum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Pellentesque ac nisi quis
enim euismod tristique. Nulla convallis auctor sem, quis aliquet orci pharetra
quis. Suspendisse rhoncus nunc id molestie feugiat. Nunc convallis consectetur tellus nec mollis. Mauris libero elit, fermentum a nulla sit amet, sagittis tempor tortor. Cras dui turpis, pharetra sit amet eros
at, sollicitudin.
Aliquet urna eu volutpat tempus.
Phasellus ultricies porttitor nunc, et sodales odio convallis at. Ut non bibendum mi,
faucibus iaculis nulla. Mauris vehicula
justo et lectus facilisis, nec suscipit orci

Kommunkontoret, Stångörsgatan 10, Östhammar.

Välkommen!
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SOMMARJOBB!

Ett sommarvikariat är det perfekta sättet att skaffa
erfarenhet för framtiden och börja bygga på ditt CV.
-RSQ7SGMEPJ}VZEPXRMRKIR½RRW¾IVESPMOEZIVOWEQLIXIV
och nu söker vi sommarvikarier till vård och omsorg.
Skicka din ansökan till oss senast 31 maj.
Kontakta Bemanningsenheten för mer
information och ansökan:

Hemtjänst

bemanning@osthammar.se • Telefon: 0173-860 35.
Se även Lediga jobb på osthammar.se

S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N

osthammar.se
osthammar.se

*SPHIV:oKIRMWXoIRHIJSVQEXQIHZMXVEQQEVKMREP

4SWXIV:oKIRMWXoIRHIJSVQEXQIHZMXVEQQEVKMREP

Strecket är ett element som kan användas som avgränsare
exempelvis en bildyta och en textyta.
Gratis aktiviteter hela sommaren! Vad vill du göra?

Bygglov • Miljötillsyn • Alkoholtillstånd • Brandskydd

Vi kan byråkrati!
En gång i månaden erbjuder vi dig som är företagare att
träffa handläggare från ﬂera myndigheter i samma möte.
Då får du exklusiv möjlighet till råd utifrån din verksamhet.
Vi vill helt enkelt ge dig bästa möjlighet att lyckas.
Just nu kan du boka tid med oss torsdagen den 28 april,
torsdagen den 26 maj och torsdagen den 30 juni.
Välkommen!
Så här förbereder du dig
Beskriv din idé eller fråga, bifoga ritningar
(i förekommande fall).

Skicka detta till:

-WSQQEVERSVHREVZM¾IVESPMOEKVEXMWWSQQEVPSZWEOXMZMXIXIV
Ta chansen att vara med på exempelvis skrivarverkstad, dansworkshop,
FEHYX¾]OXIPPIVTVSZEToTEVOSYV0mWQIVSGLERQmPHMKTo
www.osthammar.se/sommarlov

SKRIVKOLLO juni
13-17 juni, för 13-15 år.
Plats: Alunda bibliotek

PARKOUR bara för ensamkommande och nyanlända • juni
21 och 22 juni, för ensamkommande och nyanlända upp
till 18 år. Plats: Östhammar och Gimo

PARKOUR juni
13-17 juni, för barn i grundskolan. Plats: Österbybruk, Gimo,
Alunda, Öregrund och Östhammar.

MUSIKWORKSHOP juni
21-22 juni, för 15-19 år. Plats: Östhammar

RID PÅ ISLANDSHÄST juni

DANSWORKSHOP juni
27-28 juni, för 10-15 år. Plats: Alunda

15 juni, för 10-15 år. Plats: Vamsta, nära Forsmark
(transport erbjuds)

PADDLA KAJAK juni

BADBUSS TILL BERKINGEBADET juni
16 juni, för 6-15 år, eventuellt med vårdnadshavare.
Transport erbjuds.

PARKOUR bara för tjejer • juni

SGLNYRM¾MGOSVoV4PEXWhWXLEQQEVSGL+MQS

30 juni, för 10-15 år. Plats: Öregrund

KONSTKOLLO juli
18-22 juli, för 8-12 år. Plats: Österbybruk

CIRKUSSKOLA augusti
8-11 augusti, för barn 6-12 år. Plats: Östhammar

foretagslots@osthammar.se eller ring 070-533 49 76.
Sedan kontaktar vi dig och bokar upp närmast lediga tid.

osthammar.se

%RRSRW:oKIRMWXoIRHIJSVQEXYXJEPPERHI
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Vackra bruk
och sköna break

Huvudrubrik Gill
Sans MT Pro

Alunda. Forsmark. Gimo. Harg. Öregrund.
Östhammar. Österbybruk. Varje plats med sin
alldeles egna karaktär och historia, vid kusten
och i inåt landet.

Brödtext Gill Sans MT Pro 9,5/12. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
GYTMHEXEXRSRTVSMHIRXWYRXMRGYPTEUYMSJ½GMEHIWIVYRX
mollit anim id est laborum.

Öster om Uppsala har 21 400 personer valt att
slå ner sina bopålar. En siffra som växer till det
dubbla sommartid då 5 000 fritidshus fylls med
deltidsboende och deras gäster plus alla båtar
som lägger till i våra gästhamnar. 2 000 företag
skapar tillväxt i kommunen och utvecklingen
pågår för fullt. Det byggs som aldrig förr, för
LmVZMPPEPPX¾IVFS
Vackra naturmiljöer med närhet till storstad.
Hört det förr?

Exempel på faktarubrik Gill Sans Semibold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius-

Det är precis så det är. Gula UL-bussar går
WO]XXIPXVE½OPmRKWERQIPPER9TTWEPESGL
Öregrund. Perfekt för dig som vill ställa bilen.
Spana in visitroslagen.se för inspiration om
WIZmVHLIXIVKSHQEXFSIRHIYX¾]OXWQoP
och evenemang.

lore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
GYPTEUYMSJ½GMEHIWIVYRXQSPPMXERMQMHIWXPEFSVYQ

Välkommen till Östhammars kommun.
Sommar som vinter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
GYPTEUYMSJ½GMEHIWIVYRXQSPPMXERMQMHIWXPEFSVYQ
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
SGGEIGEXGYTMHEXEXRSRTVSMHIRXWYRXMRGYPTEUYMSJ½GME
deserunt mollit anim id est laborum.
Exempel på faktarubrik Gill Sans Semibold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad
• Lorem ipsum dolor
• Lorem ipsum dolor
• Lorem ipsum dolor
• Lorem ipsum dolor

Välkommen på kaffe och tårta!

Tips!

osthammar.se

osthammar.se
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-ZMWWEWQEPEJSVQEXOERQERERZmR
da denna variant på vågen, så att
logotypen inte blir för liten.

%RRSRW\:oKIRM
WQEPXJSVQEXYXJEPPERHI

Huvudrubrik Gill Sans MT Pro
Brödtext Gill Sans MT Pro 9,5/12. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
TVSMHIRXWYRXMRGYPTEUYMSJ½GMEHIWIVYRXQSPPMXERMQMHIWX
laborum.

Brödtext Gill Sans MT Pro 9,5/12. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
SJ½GMEHIWIVYRXQSPPMXERMQMHIWXPEFSVYQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
SGGEIGEXGYTMHEXEXRSRTVSMHIRXWYRXMRGYPTEUYMSJ½GME
deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
• Lorem ipsum dolor
• Lorem ipsum dolor
• Lorem ipsum dolor
• Lorem ipsum dolor

Exempel på faktarubrik. Gill Sans Semibold

Välkommen på kaffe och tårta!

Huvudrubrik
Gill Sans MT Pro
Brödtext Gill Sans MT Pro 9,5/12. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.
Plats: Storbrunn, Östhammar.
tid: 4 november kl. 18:00–20:00.
9LEMXGHUSn¼ND

osthammar.se
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Baskommunikation – digitalt

4S[IVTSMRXQEPP
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Skyltar

Entré
[PP

Välko
k mmen till
Östhammars hinderbana
Byyggd av
B
a Östhammars Friidrott 2014. Finansierad
a Föreningslyft
av
yf et och Östhammars kkommun.
Banan beträdes på egen risk och målsman
ansvarar fö
f r minderåriga.
V ra sponsorer:
Vå

[PP

Samtliga skyltar som produceras för Östhammars kommun ska:
• Ha kommunens logotyp applicerad i något av de fyra hörnen.
• Texten ska skrivas gement i Gill Sans
• Texten ska i den mån det går vara vänsterställd av tillgänglighetsskäl.
Likvärdiga avsändare placeras intill kommunens logotyp.
*}VQIVMRJSVQEXMSRKmPPERHIKVE½WOYXJSVQRMRKOSRXEOXE1EVOREHSGL
Kommunikation.
För mer information gällande beställning av skyltar, kontakta Tekniska
förvaltningen.

Återvinningscentral
Måndag
Tisdag
Onsdag
T
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
[PP

kl 9–19
kl 9–16
kl 9–19
kl 9–16
kl 9–16
kl 9–13
Stängt
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Informationsskylt

Edssko
k lan
%UHGGYDULHUDQGH+|MGPP
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Uppleva och göra

9TTPIZESGLK}VEWKVYRHYXXV]GOQIHYXKoRKWTYROXMTVS½PJmVKIVRE

(IX½RRWKVYRHQEPPEVMWEQXPMKEEZhWXLEQQEVWOSQQYRWJmVKIVMJmVKTEPIXXIR
+VE½OIRmVMRWTMVIVEHEZWN}LEZSGLREXYV ZoKSVWN}QmVOIWSPWXVoPIR 
OBS! Dessa mallar får endast användas i syfte att marknadsföra Uppleva och göra.
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Webbplatser

3WXLEQQEVWI

(ISJ½GMIPPEVMOXPMRNIVREJ}VLYVQERF}VEVFIXEQIH[IFFTPEXWIVM
offentlig sektor uppdateras kontinuerligt. För utförlig information om hur
man arbetar med tillgänglighet på webben, besök webbriktlinjer.se
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Nyhetsbrev
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