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INNLEDNINg Profilhåndboka er en veiviser i bruk av 
den nye grafiske profilen for  Arendal 
kommune. Håndboka skal gjøre det 
 enklere for deg når du skal produsere 
trykt eller digitalt materiell, skilt, 
 annonser og annet grafisk materiell. 
Den er i tillegg felles normgiver for alle 
våre virksomheter.
Profilen skal bidra til å skape en 
felles identitet som gir brukere og 
 publikum en positiv oppfatning av hva 
 kommunen står for. Det er viktig at 
den grafiske  profilen er en absolutt 
veileder. Det er med andre ord ikke 
valgfritt å bruke håndboka. Variasjoner 
vil likevel forekomme ved bruk av ulike 
 dekorelementer
og illustrasjoner da noen retningslinjer 
vil være veiledende. Det innebærer at 
brukeren må bruke skjønn sammen med 
en overordnet forståelse av viktigheten 
av konsistent bruk av logo, skriftsnitt, 
farger og grafiske elementer. 
Lykke til med bruken av 
 profilhåndboka.
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ARENDAL KOMMUNE

LOgO Logoen består av kommunevåpen og 
logotype (skrift) ARENDAL KOMMUNE.
Logoen er utformet i to varianter: en 
standard og en som skal brukes der 
logoen ikke skal ta opp stor plass 
(eksempelvis på brevark, hjemmesider, 
publikasjoner, annonser etc..)
I tillegg er det utviklet en egen forenklet 
logo til bruk i digitale flater der det er 
behov for en liten logo. Denne varianen 
er laget  i tre størrelser: 48x48 piksler, 
32x32 piksler og 16x16 piksler. Disse 
variantene kan ikke og skal derfor ikke 
brukes i trykte medier, men kan benyttes 
i printmedier som eksempelvis brev-
maler, epostsignaturer etc.

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL KOMMUNE
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ARENDAL KOMMUNE

ARENDAL KOMMUNE

Moltemyr skole

Plankemyra bo- og omsorgssenter

1

1

8

3

3

3

8

3

3

LOgOTYPE 
variasjoner 

Logoen består av symbol og logotype 
(skrift). Forholdene mellom elementene 
er konstant. Det vil si at det ikke er 
anledning til å forandre forholdet eller 
posisjonene mellom symbol
og logotype.
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ARENDAL KOMMUNE

ARENDAL KOMMUNE

Moltemyr skole

Plankemyra bo- og omsorgssenter

1 1

2

5

8

Logoen består av symbol og logotype 
(skrift). Forholdene mellom elementene 
er konstant. Det vil si at det ikke er 
anledning til å forandre forholdet eller 
posisjonene mellom symbol
og logotype.

LOgOTYPE 
variasjoner 
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LOgOTYPE  
– for skilting av bygg

Virksomheter/enheter i kommunen vil ha 
behov for å synliggjøre tistedeværelse 
ved skilting. I disse tilfeller kan kommu-
nevåpenet være så sterk identitetsbærer 
at logotype ARENDAL KOMMUNE kan 
strykes for å løfte fram virksomheten – 
enten det dreier seg om et skolebygg 
eller en helse- omsorgsenhet.

Roligheden skole
 ungdomstrinnet

Moltemyr skole

Plankemyra
 bo- og omsorgssenter
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Logoen er utformet i to varianter: en 
standard og en som skal brukes der 
logoen ikke skal ta opp stor plass 
(eksempelvis på brevark, hjemmesider, 
publikasjoner, annonser etc..) 
Denne lille logotypevarianten kan også 
brukes med undertekster som vist i 
eksemplene. Undertekstene skal ikke 
midtstilles, men orientere seg etter rett 
venstremarg korrigert etter plasseringen 
av det stramt justerte oppsettet 
ARENDAL KOMMUNE.

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

Moltemyr skole

Myratunet

Kilden 
internasjonale 
kulturkontor

Plankemyra 
bo- og 
omsorgssenter

Strømmen 
oppvekstsenter

Røed bo- og 
omsorgssenter

LOgOTYPE LITEN 
variasjoner 
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Der Arendal kommunes logo skal brukes 
i samspill med andre logoer, skal Logo-
type liten benyttes og en loddrett strek 
skal skille Arendal kommunes logo fra 
logoen den settes sammen med.

A R E N D A L

2 0 2 3ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

LOgOTYPE LITEN 
– samspill andre logoer



Profilhåndbok Arendal kommune versjon 1  2012

10

FONTER
– skriftsnitt

Det er vesentlig at man gjennomfører en
enhetlig bruk av typografiske elementer.
Gjennomført skriftbruk er et av de 
sterkeste profilelementene i planen.
For ikke å skille mellom Mac og PC-bruk 
er det valgt felles fonter for disse.
Arial er et karaktersterkt skriftsnitt 
som er tilgjengelig for alle uavhengig 
av digital plattform. Dette skulle gi 
den  handlefriheten man ønsker ved 
 gjennomføring av ulike grafiske opp-
gaver. Det er valgt Times som alternativ 
brødskrift fordi det er en av de skriftene 
som er lettest å lese og “harmonisk 
kontrast” til tittelskriften.
Det må bemerkes at skriftvalget er 
 bevisst og at det ikke gis rom for 
 fantasifulle fontvalg som bryter med 
dette valget.

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Times
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Times Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
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FARgER I svært mange situasjoner vil det være behov
for å dekorere trykksaker eller digitale doku-
menter med farger eller formelementer. For å
skape en enhetlig profil også på dette plan, er
det valgt ut farger man kan benytte ved
ulike anledninger.

Sort

PMS: 369 R: 88 G: 166 B: 24 C: 73 M: 0 Y: 100 K: 0

PMS: 485 R: 213 G: 43 B: 30 C: 0 M: 96 Y: 100 K: 0

PMS: 299 R: 0 G: 161 B: 222 C: 86 M: 8 Y: 0 K: 0

PMS: 2945 R: 0 G: 84 B: 159  C: 100 M: 52 Y: 2 K: 15 RAL: 5005 Signal blue

PMS: 143 R: 238 G: 175 B: 48 C: 0 M: 36 Y: 87 K: 0 RAL: 1037 Sun yellow

TILLEGGSFARGER
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Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

BREVARK / KONVOLUTTER / 
DIGITALE BREVMALER

Retningslinjene for oppsett av fortrykte 
brevark og konvolutter er at  ARENDAL 
KOMMUNE logotype liten skal brukes 
med loddrett skillestrek mellom 
 adresseinfo og eller virksomhetslogo 
(der det er aktuelt). Eksempelet viser 
Arendal kommune. Retningslinjene 
gjelder også for oppsett av digitale maler 
i Word o.a. 
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Moltemyr skole 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 

Arendal Eiendom KF 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 
sequodi andipsape v

Arendal Eiendom KF 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 
sequodi andipsape v

Arendal Eiendom KF 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 
sequodi andipsape v

Arendal Eiendom KF 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 
sequodi andipsape v

BREVARK / KONVOLUTTER / 
DIGITALE BREVMALER

Retningslinjene for oppsett av fortrykte 
brevark og konvolutter er at  ARENDAL 
KOMMUNE logotype liten skal brukes 
med loddrett skillestrek mellom 
 virksomhetslogo (der det er aktuelt) og 
adresseinfo.Eksempelet viser Arendal
kommune sammen med enheten 
 Moltemyr skole.  Retningslinjene gjelder 
også for oppsett av digitale maler i Word 
o.a. 

ARENDAL KOMMUNE
Moltemyr skole

ARENDAL KOMMUNE
Moltemyr skole
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Arendal Eiendom KF 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 
sequodi andipsape v

Arendal Eiendom KF 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 
sequodi andipsape v

Arendal Eiendom KF 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 
sequodi andipsape v

Arendal Eiendom KF 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 
sequodi andipsape v

Arendal Eiendom KF 
dolupta tatior alis 
intur, aut aliandel etur, 
ilis necte 
sequodi andipsape v

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

BREVARK / KONVOLUTTER / 
DIGITALE BREVMALER

Retningslinjene for oppsett av fortrykte 
brevark og konvolutter er at  ARENDAL 
KOMMUNE logotype liten skal brukes 
med loddrett skillestrek mellom 
 virksomhetslogo (der det er aktuelt) og 
adresseinfo. Eksempelet viser Arendal 
kommune sammen med det  kommunale 
foretaket Arendal Eiendom KF. 
 Retningslinjene gjelder også for oppsett 
av digitale maler i Word o.a. 
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VISITTKORT Visittkortene til Arendal kommune kan 
lages i to varianter, liggende og stående 
format i kredittkortstørrelse.
Oppstilling og plassering av tekst og 
logo skal gjøres i henhold til gjengitt 
eksempel. Kortene kan ha det grafiske 
elementet “vannspeil” eller “blomst” som 
dekor på kortets forside.
Bakside: Blank, men det vil kunne gis 
anledning til å bruke utsnitt av Arendal 
kommunes grafiske illustrasjoner knyttet 
til det virksomhetsområdet eieren av 
visittkortet tilhører, f.eks. kultur, fritrid og 
idrett, Bolig og eiendom eller Helse og 
omsorg.

ARENDAL 
KOMMUNE

Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

OLA NORMANN
Ingeniør
Telefon  37 01 30 00
Telefaks 37 01 32 01
Direkte  37 01 30 00

E-post:
ola.normann@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no

ARENDAL 
KOMMUNE

OLA NORMANN
Ingeniør

Telefon  37 01 30 00
Telefaks 37 01 32 01
Direkte  37 01 30 00

E-post:
ola.normann@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no

Postboks 780 Stoa
4809 Arendal



Profilhåndbok Arendal kommune versjon 1  2012

16

ARENDAL 
KOMMUNE

Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

OLA NORMANN
Ingeniør
Telefon  37 01 30 00
Telefaks 37 01 32 01
Direkte  37 01 30 00

E-post:
ola.normann@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no

ARENDAL 
KOMMUNE

OLA NORMANN
Ingeniør

Telefon  37 01 30 00
Telefaks 37 01 32 01
Direkte  37 01 30 00

E-post:
ola.normann@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no

Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

VISITTKORT
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ARENDAL 
KOMMUNE

Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

OLA NORMANN
Ingeniør
Telefon  37 01 30 00
Telefaks 37 01 32 01
Direkte  37 01 30 00

E-post:
ola.normann@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no

ARENDAL 
KOMMUNE

OLA NORMANN
Ingeniør

Telefon  37 01 30 00
Telefaks 37 01 32 01
Direkte  37 01 30 00

E-post:
ola.normann@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no

Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

VISITTKORT
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Vennlig hilsen

Kjell Johnsen
Spesialkonsulent

Informasjon og service
Telefon: 37 01 33 70 I 00 00 00 00
kjell.johnsen@arendal.kommune.no I www.arendal.kommune.no

ARENDAL 
KOMMUNE

E-POSTSIGNATUR Retningslinjene for oppsett av 
 e-postsignaturer bruker ARENDAL 
KOMMUNE logotype liten med  loddrett 
strek mellom kommunevåpen og 
 signaturteksten. ”Vennlig hilsen” inngår 
i signaturen og bokstavenes topp og 
siste linje i signaturteksten orienterer 
seg  etter en avpasset høyde på den 
 loddrette streken.
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 FORSIDER
 – rapporter og plandokumenter

Det er utarbeidet et veiledende oppsett 
av forsider til rapporter, plandokumenter, 
årsplaner, mv
Hovedregelen angir et skriftfelt og et 
 bildefelt tilsvarende eksempel 1. 
Alternativt kan man benytte grafiske 
elementer og bygge en layout 
tilsvarende eksempel 2. 
Det er utarbeidet en egen digital mal for 
dette.

ARENDAL 
KOMMUNE

Profilhåndbok
versjon1        
28.08.2012
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Eksempel 1A - logo og tittel i toppfelt

ARENDAL 
KOMMUNE

TITTEL
Kultur     

28.08.2012

 FORSIDER
 – rapporter og plandokumenter



Profilhåndbok Arendal kommune versjon 1  2012

21

ARENDAL KOMMUNE
Kultur        

TITTEL
undertittel

Eksempel 1B - logo og tittel i bunnfelt

28.08.201228.08.2012

 FORSIDER
 – rapporter og plandokumenter
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 FORSIDER
 – rapporter og plandokumenter

Eksempel 2A - logo og tittel i toppfelt

ARENDAL 
KOMMUNE

TITTEL
Rapport     
28.08.2012
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ARENDAL KOMMUNE
Rapport        

TITTEL
undertittel

Eksempel 2B - logo og tittel i bunnfelt

28.08.2012

 FORSIDER
 – rapporter og plandokumenter
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GRAFISKE VISUALISERINGER De grafiske visualiseringer er  bygget 
opp slik at de kan brukes som deler 
 (elementer) og som helhetlige illus-
trasjoner. Dermed kan de fungere som 
dekor i annonser og som talende 
illustrasjoner der det er ønsket. Visuali-
seringene skal brukes i profilfargene. 
Det er utarbeidet visualiseringer til flere 
av kommunens tjenesteområder (Helse 
og omsorg, Skole og barnehage, Kultur, 
idrett og fritid, Bolig og eiendom)

Eksempel: Skole og barnehage

Eksempel: Kultur, idrett og fritid

Eksempel: Helse og omsorg

Eksempel: Bolig og eiendom
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ANNONSER Det er utarbeidet retningslinjer for 
hvordan logotype skal plasseres og 
hvordan grafiske elementer kan brukes, 
samt veiledende eksempler på hvordan 
annonsene skal settes opp med 
overskrift og brødtekst – samt hvordan 
virksomhetsbeskrivende tekst skal 
plasseres.

ARENDAL 
KOMMUNE

TITTEL
undertittel      

Sed mo int lab invent omnihillessi aspicie ntoribus, cum 
fugitat aspicienis volent quuntiusam eosae. Ut quam 
liquos acilit utatur, omni culpa non net quae ea ditam, 
quaspid ut officita quias arum nost, quas estisqui officip 
sandam vellatu metur?

Lit aliam facil eiunt volorem possequi ipsumque nis dita 
eiur, volupta quistin totate lam fuga. Apistis itaspedi 
nonsero volor abores porerum electatiis aut aturitae ven-
daec eriossi moditati voloris dolorio rporepudandi ipiet ut 
mo volorio. Itaectem quae essit, 

ullent utem quae as dolo minum nim experciene nis 
sitiant aut venderitiis ne nonecate consequ assequo 
diostio cum quossi nis ex endaepe rciendae eumquis et 
as quuntec aectis is sedita custint otatem facea

tur? Qui aut labo. Ga. Ugiam est parchiti vel ium doloren 
ihitin evelendici con perum ex eum ea qui volorep 
elentorum dolo quam fuga. Itatem la praepe la dolorem 
quam eum ut accum qui dendi odipsae natem volorerae 
porio tem sitatur? Qui officiderrum dolorio. Nam, quia 
aut re quas eosti odis corum etur, idignimin porrovitatur 
maximpe et, ommodi il ma pra a alicias il modipsae nobit 
ommodi ventet labo. Ut es sit faciae pro inctem dus 
maximax imost,

tur? Qui aut labo. Ga. Ugiam est parchiti vel ium doloren 
ihitin evelendici con perum ex eum ea qui volorep 
elentorum dolo quam fuga. Itatem la praepe la dolorem 
quam eum ut accum qui dendi odipsae natem volorerae 
porio tem sitatur? Qui officiderrum dolorio. Nam, quia 
aut re quas eosti odis corum etur, idignimin porrovitatur 
maximpe et, ommodi il ma pra a alicias il modipsae nobit 
ommodi ventet labo. Ut es sit faciae pro inctem dus 
maximax imost,

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Sed mo int lab invent omni-
hillessi aspicie ntoribus, cum 
fugitat aspicienis volent quun-
tiusam eosae. Ut quam liquos 
acilit utatur, omni culpa non 
net quae ea ditam, quaspid ut 
officita quias arum nost, quas 
estisqui officip sandam vellatu 
metur?

Lit aliam facil eiunt volorem 
possequi ipsumque nis dita 
eiur, volupta quistin totate lam 
fuga. Apistis itaspedi nonsero 
volor abores porerum elec-
tatiis aut aturitae vendaec 
eriossi moditati voloris dolorio 
rporepudandi ipiet ut mo volo-
rio. Itaectem quae essit, 

ullent utem quae as dolo 
minum nim experciene nis 
sitiant aut venderitiis ne 
nonecate consequ assequo 
diostio cum quossi nis ex en-
daepe rciendae eumquis et as 
quuntec aectis is sedita custint 
otatem facea

tur? Qui aut labo. Ga. Ugiam 
est parchiti vel ium doloren 
ihitin evelendici con perum ex 

ARENDAL 
KOMMUNE

TITTEL

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal



Profilhåndbok Arendal kommune versjon 1  2012

26

ARENDAL 
KOMMUNE

TITTEL
undertittel      

Sed mo int lab invent omnihillessi aspicie ntoribus, cum 
fugitat aspicienis volent quuntiusam eosae. Ut quam 
liquos acilit utatur, omni culpa non net quae ea ditam, 
quaspid ut officita quias arum nost, quas estisqui officip 
sandam vellatu metur?

Lit aliam facil eiunt volorem possequi ipsumque nis dita 
eiur, volupta quistin totate lam fuga. Apistis itaspedi 
nonsero volor abores porerum electatiis aut aturitae ven-
daec eriossi moditati voloris dolorio rporepudandi ipiet ut 
mo volorio. Itaectem quae essit, 

ullent utem quae as dolo minum nim experciene nis 
sitiant aut venderitiis ne nonecate consequ assequo 
diostio cum quossi nis ex endaepe rciendae eumquis et 
as quuntec aectis is sedita custint otatem facea

tur? Qui aut labo. Ga. Ugiam est parchiti vel ium doloren 
ihitin evelendici con perum ex eum ea qui volorep 
elentorum dolo quam fuga. Itatem la praepe la dolorem 
quam eum ut accum qui dendi odipsae natem volorerae 
porio tem sitatur? Qui officiderrum dolorio. Nam, quia 
aut re quas eosti odis corum etur, idignimin porrovitatur 
maximpe et, ommodi il ma pra a alicias il modipsae nobit 
ommodi ventet labo. Ut es sit faciae pro inctem dus 
maximax imost,

tur? Qui aut labo. Ga. Ugiam est parchiti vel ium doloren 
ihitin evelendici con perum ex eum ea qui volorep 
elentorum dolo quam fuga. Itatem la praepe la dolorem 
quam eum ut accum qui dendi odipsae natem volorerae 
porio tem sitatur? Qui officiderrum dolorio. Nam, quia 
aut re quas eosti odis corum etur, idignimin porrovitatur 
maximpe et, ommodi il ma pra a alicias il modipsae nobit 
ommodi ventet labo. Ut es sit faciae pro inctem dus 
maximax imost,

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

Sed mo int lab invent omni-
hillessi aspicie ntoribus, cum 
fugitat aspicienis volent quun-
tiusam eosae. Ut quam liquos 
acilit utatur, omni culpa non 
net quae ea ditam, quaspid ut 
officita quias arum nost, quas 
estisqui officip sandam vellatu 
metur?

Lit aliam facil eiunt volorem 
possequi ipsumque nis dita 
eiur, volupta quistin totate lam 
fuga. Apistis itaspedi nonsero 
volor abores porerum elec-
tatiis aut aturitae vendaec 
eriossi moditati voloris dolorio 
rporepudandi ipiet ut mo volo-
rio. Itaectem quae essit, 

ullent utem quae as dolo 
minum nim experciene nis 
sitiant aut venderitiis ne 
nonecate consequ assequo 
diostio cum quossi nis ex en-
daepe rciendae eumquis et as 
quuntec aectis is sedita custint 
otatem facea

ARENDAL 
KOMMUNE

TITTEL

Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
4809 Arendal

ANNONSER
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ARENDAL 
KOMMUNE

TITTEL
undertittel      

Sed mo int lab invent omnihillessi aspicie ntoribus, cum 
fugitat aspicienis volent quuntiusam eosae. Ut quam 
liquos acilit utatur, omni culpa non net quae ea ditam, 
quaspid ut officita quias arum nost, quas estisqui officip 
sandam vellatu metur?

Lit aliam facil eiunt volorem possequi ipsumque nis dita 
eiur, volupta quistin totate lam fuga. Apistis itaspedi 
nonsero volor abores porerum electatiis aut aturitae ven-
daec eriossi moditati voloris dolorio rporepudandi ipiet ut 
mo volorio. Itaectem quae essit, 

ullent utem quae as dolo minum nim experciene nis 
sitiant aut venderitiis ne nonecate consequ assequo 
diostio cum quossi nis ex endaepe rciendae eumquis et 
as quuntec aectis is sedita custint otatem facea

tur? Qui aut labo. Ga. Ugiam est parchiti vel ium doloren 
ihitin evelendici con perum ex eum ea qui volorep 
elentorum dolo quam fuga. Itatem la praepe la dolorem 
quam eum ut accum qui dendi odipsae natem volorerae 
porio tem sitatur? Qui officiderrum dolorio. Nam, quia 
aut re quas eosti odis corum etur, idignimin porrovitatur 
maximpe et, ommodi il ma pra a alicias il modipsae nobit 
ommodi ventet labo. Ut es sit faciae pro inctem dus 
maximax imost,

tur? Qui aut labo. Ga. Ugiam est parchiti vel ium doloren 
ihitin evelendici con perum ex eum ea qui volorep 
elentorum dolo quam fuga. Itatem la praepe la dolorem 
quam eum ut accum qui dendi odipsae natem volorerae 
porio tem sitatur? Qui officiderrum dolorio. Nam, quia 
aut re quas eosti odis corum etur, idignimin porrovitatur 
maximpe et, ommodi il ma pra a alicias il modipsae nobit 
ommodi ventet labo. Ut es sit faciae pro inctem dus 
maximax imost,
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NETTSIDER Hovedregel er at Arendal Kommune 
skal være tydelig ”eier” av  hjemmesiden 
enten det er kommunens hovedside, 
undersider eller eventuelle egne 
hjemmesider for virksomheter knyttet til 
kommunen – herunder også kommunale 
foretak.
Kommunens enheter kan bruke feltet til 
høyre for logo til sin identitetsbygging.

Forsiden Kilden Fritidsklubb Ferietilbud Marka Fritidsklubb

ARENDAL 
KOMMUNE

ARENDAL 
KOMMUNE

Strømmen 
oppvekstsenter
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PRESENTASJONER Retningslinjene for presentasjoner følger 
retningslinjene for nettsider og vil også 
være gjeldende for kommunens visuelle 
identitet i alle digitale flater – herunder 
også Facebook.

Hovedregel er at Arendal Kommune skal 
være tydelig ”eier” av presentasjonen 
enten det er en ren kommunepresen-
tasjon eller en presentasjon i regi av en 
tjenesteenhet, kommunal virksomhet 
eller et kommunalt foretak.

TITTEL
undertittel
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PRESENTASJONER Retningslinjene for presentasjoner følger 
retningslinjene for nettsider og vil også 
være gjeldende for kommunens visuelle 
identitet i alle digitale flater – herunder 
også Facebook.

Hovedregel er at Arendal Kommune skal 
være tydelig ”eier” av presentasjonen 
enten det er en ren kommunepresen-
tasjon eller en presentasjon i regi av en 
tjenesteenhet, kommunal virksomhet 
eller et kommunalt foretak.

TITTEL
undertittel
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IDENTITET
 – kjøretøy og arbeidsklær

Arendal kommunes logo brukes på 
arbeidstøy og kjøretøy slik eksemplene 
viser. Hvis arbeidstøy og -biler har mørk 
farge skal logotype settes med hvite 
bokstaver.
Produsenten benytter vektoriserte filer 
(.ai eller .eps) til produksjon av trykk og 
folie. Avstand mellom tekst og våpen 
skal ikke endres - selvsagt ikke skrift-
type heller.
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KOMMUNE
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TILLEgg Løse grafiske elementer
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