
Profilprogram for Harstad kommune
Med elektroniske profilmaler



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

4 5 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010  Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.
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Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.
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Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

4 5 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010  Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.
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Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.
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Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.
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Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

4 5 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010  Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.
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Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.
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Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



8. Reklamebords/skilt

Et komplett profilbilde av Harstad kommune med
kommunevåpen, slagord, vignett og bilde.

Skilt, eksempelvis Roll-Up. Høyde 215 x 90 cm 



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.
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Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



Ved forsider til lange dokumenter skal
plannavnet settes i 15 pkt verdana og
dokumenttittel settes i 24 pkt verdana bold.
Vignetten tilpasses bildevalg. (se pkt 2 vignett)

Kommunedelplan for

2007-2010

Fysisk aktivitet og
naturopplevelser

10.0. Lange dokument:

Forside



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

4 5 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010  Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.



11. Powerpoint

Powerpointmal med føringer på
hvor stor tekststørrelsen bør være.
Skriv alltid korte setninger, bruk
mye luft slik at det blir oversiktlig.
Bruk bildene som er tilpasset powerpoint
og er merket med pp.jpg.

Undertekst settes med maks 18 pkt Verdana Regular. Minste str.
på underskrift skal være 16 pkt Verdana regular.

1. Headinger på powerpoint maks 26 pkt 



Kontoradresse:
Hans Egedes gate 14
9479 Harstad

Postadresse:
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 00
Telefax: 77 02 60 06
www.harstad.kommune.no

Bankgiro:
Harstad Sparebank
4730.05.52060

Navn Navnesen
Prosjektleder

Direktetlf.: 77 00 00 00, Mobil: 900 00 000
E-post: navn.navnesen@harstad.kommune.no

Hans Egedes gate 14, 9479 Harstad, Postadresse: 9479 Harstad
Telefon: 77 02 60 00, www.harstad.kommune.no

1. Logo:

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten
“Harstad kommune” og slagordet “Attraktiv hele livet”.
Disse elementene er tilpasset hverandre til en helhet
og danner Harstad kommunes logoprofil. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

4. Skrifttype:

Verdana er hovedskrift til Harstad kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på
papir og skjerm. I Verdana skriftfamilien finner
vi Regular, Italic, Bold og Bold Italic. 

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Verdana Italic

7. Foliedekor

Bildekoren folieres med hvit eller
sølv dekor på mørke biler og grå
eller mørk sølv på hvite biler.

5. Kontortrykksaker:

VisittkortVisittkortene skal ha avrundende hjørner
som er med på å forsterke profilen til
Harstad kommune. Kortene stanses ut
etter malen som her vises. Vignetten
skal på kontortrykksaker være i strek-
tykkelse 0,2 pt og trykkes i 43% sort.

Tekststørrelsen på navn settes til 
9 pkt Verdana Regular. Eventuell
stillingsbetegnelse og adresse/
kontaktinformasjon settes til 6 pkt
Verdan Regular.

Brevarkmalen er tilpasset for printing
på egne printere. Følg den elektroniske
Word-malen for brevark. Det er viktig å
holde seg til skrifttypen Verdana og 
størrelsen som der er satt. Vignetten skal 
på kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.1. Kontortrykksaker:

Brevark Konvoluttene skal trykkes med
kommunevåpen oppe til venstre og
vignett nede i høyre hjørne. Følg den
elektroniske malen for rett plassering
av elementene. Vignetten skal på 
kontortrykksaker være i strektykkelse 
0,2 pt og trykkes i 43% sort.

5.2. Kontortrykksaker:

Konvolutter

10.1. Lange dokument:

Innsider

Visittkort med avrunde hjørner. Str 85 x 54 mm 

1.0 Vignett - negativ på mørk bakgrunn. 

1.1 Vignett - positiv som strek på lys bakgrunn.

2. Vignett:

Vignetten til Harstad kommune heter “energibølgen” og sammen 
med kommunevåpenet utgjør den profilbildet av kommunen. 
“Energibølgen” brukes både i positiv og negativ form ettersom
om man bruker mørk bunn/bilde eller lys bunn/bilde. Følg
malene som ligger i profilprogrammet med tanke på forhold mellom
luft, farger, bilder, tekst og kommunevåpen.

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

Fargeannonser

6.1 Annonser:

Kommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass) 

Kunngjøring
Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Her kommer annonsetekst satt
i 7,5 pkt Verdana Regular. Heading
skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic
7,5 pkt ved fremhevelse av ord og 
tall. Tekst om Harstad eller tilleggs-
opplysninger kan stå i negativ på 
sort bunn med minimum 6,5 pkt 
teksthøyde.

Adresse, tlf, kontaktperson etc.

2 spalter annonse. 80 x 181 mm (Alminnelig plass) 

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)

3. Farger:

Bruk alltid fargene som følger den elektroniske
malen, som alltid er satt i PMS eller i 100% Cyan
for annonsemalen. Bruk aldri andre farger enn de
som er nevnt i profilprogrammet.

Trykk med Pantone farger:

PMS Blå (Pantone Process Blue)

Gul (Pantone Yellow)

Sort

Hvit

Trykk med CMYK, firefarger offset:

C: 100% M: 8,5% Y: 0% K:6%

C: 0% M: 0% Y: 100% K:0%

C: 0% M: 0% Y: 0% K:100%

Hvit

Foliefarger:

Oracal 594 Pastel blue 

Oracal 021 Yellow eller ved metallfarger  Oracal 091 gold

Oracal 070 Black

Oracal 010 White eller ved metallfarger  Oracal 090 silver

Oracal 721 Slate grey eller metallfarger Oracal 932 Graphite metallic

Fargevalg ved annonsetrykk 

Cyan 100%  

Nye profilelement

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Harstad Kommune
Attraktiv hele livet

Ved lange dokumenter skal innsider
settes opp som dette eksempelet viser.
Følg skriftvalg og størrelser som malen viser.
Ved spesielle trykksaker må du ta kontakt med 
rådmann ved Harstad kommune. 

9. Bekledning

Ved bekledning brukes vignetten i strek, enten som sort
på lys bakrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Navnet Harstad kommune skal følge samme fargevalg
som vignett. Vignett og logo kan enten trykkes eller broderes.   

Vignetten kan roteres 4 x 90 grader for optimal 
tilpassning til bildet eller tekst. Vignetten kan også 
speilvendes der det er behov og der igjen roteres 
4 x 90 grader.

Konvolutt E65 - 110x220mm

Konvolutt C5 - 162x229mm

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

4 5 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010  Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2007 - 2010

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

1. OVERSKRIFT, INNLEDNING 12 pkt Verdana Regular 

Innholdstekst settes i 9 pkt Verdana Regular. Ved henvisning til figurer eller andre vedlegg anbefales
det og markere dette med Verdana Bold eksempelvis; se figur 20.

Ønsker du å fremheve en tekst, stikkord eller f.eks et sitat kan du gjøre det med å bruke en kursiv
tekst som Verdana Italic. F.eks “Dette er et sitat hentet fra en bok som omhandler skrift etc”.

Av og til er det behov for å punkte opp noen eksempel under en tekst. Det kan være oppgaver, delinnhold,
stikkord, etc, da kan du bruke f.eks 9 pkt Verdana Bold som overskrift og 9 pkt V. Regular på undertekst.

Stikkord
- Her kommer en undertekst.
- Stikkord
- Delinnhold
- Oppgaver

Bruk mye luft ved mye tekst.

Et godt dokument har mye luft mellom elementene. Dette krever litt erfaring av den som lager det, men
dette eksempelet kan brukes som en mal på hvor luftig det bør være. Ha gjerne en ca 30 mm luft under siste
tekstblokk og designelement nederst på siden ved bruk av A4. Venstremargen bør ligge mellom 15-20 mm
fra kant på arket til tekstblokk.

Bruk 2 spalter ved mye tekst. Fremhev  tekst med Verdana Bold 12 pkt.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. “Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres. Figur 3.

Er det mye tekst vil det anbefales at den settes 
i f.eks to spalter. Det letter lesbarheten betrakt-
elig og gjør selve dokumentet mer luftig og 
attraktivt. Disse justeringene er som oftest
standard innstillinger med ordelinger og avstand
mellom spaltene. Tekstblokker tilpasses til doku-
mentet og bildene og er individuell for hvilket
dokument som til en hver tid produseres.

Leie av bolig til 
sokneprest i 
Harstad
Harstad kommune ønsker 
å leie bolig for sokne-
presten i Harstad fra 
medio juni. Boligen bør 
være på min. 120m² og 
med 4 soverom. Primært 
ønskes en bolig som
sokner til Harstad byskole
(skolekrets).

Ta kontakt med Bygg- og 
eiendomstjenesten
v/Navn Navnesen
Telefon 77 00 00 00
Mob. 900 00 000

1 spalter annonse. 97 x 38 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%.

6. Annonser:

Sort/hvitKommunevåpenet og vignetten må tilpasses i 
forhold til størrelsen på annonsen. Malen er
her vist kun i to spalter og en spalte. Følg
denne elektroniske annonsemalen med tanke på 
tekststørrelser for heading, undertekst og kursiv
tekst.

Kunngjøring

2 spalter annonse. 80 x 71 mm (Alminnelig plass)
Sort 100%. 

Her kommer annonsetekst satt i 7,5 pkt Verdana 
Regular. Heading skal settes i Verdana Bold 11 pkt.

Det kan også brukes Verdana italic 7,5 pkt ved 
fremhevelse av ord og tall. Kommunevåpenet og 
vignetten må tilpasses i forhold til størrelsen på 
annonsen. Denne sort/hvit annonsemalen skal alltid
brukes, hvis ikke annet er påpekt fra oppdragsgiver.
Ved spesielle annonseringer hvor man ønsker farger,
brukes malen for fargeannonser, (se vedlegg).

Adresse, tlf, kontaktperson etc.


