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TYPOGRAFI

Typografien som er valgt av Gjesdal kommune heter Cambria. Den har et skriftsnitt som fungerer
bra både som overskrift og i brødtekst.
Cambria Regular:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Cambria Italic:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Cambria Bold:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Som kontrast til Cambria har vi valgt å bruke Arial, en enklere skrift til ingress og subheadinger.
Den kan også bli brukt til dokumenter og annet som vises digitalt.
Arial Regular:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Arial Italic:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Arial Bold:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
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Eksempler på typografi bruk

1   Heading (Cambria)

2   Ingress: (Arial)

3   Sub-heading (Cambria)

4   Brødtekst: (Arial)

Tekst og universell utforming

For å sikre god lesbarhet må all tekst og grafikk ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Dette er viktig for alle brukere, særlig under krevende lysforhold.

For å sikre god lesbarhet, må tekststørrelsen og kontrasten være bra. Vi anbefaler at tekst
ikke er mindre en 10 pt. Kontrast mellom bakgrunn og tekst må være så høy som mulig:
svart tekst på hvit bakgrunn eller hvit tekst på svart bakgrunn gir høyest kontrast.
Det finnes mer informasjon om universell utforming her: https://uu.difi.no/
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LOGO

Logoen skal alltid settes opp som vist under. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke
logo med hvit tekst. Det gjelder spesielt når bakgrunnen er farget eller mørk.

Logoen finnes i kommunens bildedatabase. Det finnes mer informasjon om bruk av bildedatabasen
på Væren. Samarbeidspartnere utenfor Gjesdal kommune kan også laste ned logo og bilder her. De må
først lage en brukerkonto.
https://gjesdal.imageshop.no/no/gjesdal/

Fargepalett

Primærfargen til Gjesdal kommune er en klar cyan farge.
CMYK 79, 20, 0, 0
RGB
0, 159, 227
HEX
#009fe3

Sekondærfargene brukes sammen med primærfargen og har blitt valgt til å gjennspeiler Gjesdals
landskap, med vann, stein, natur og sau som inspirasjon.
CMYK 73, 37, 1, 0
RGB
83, 136,198
HEX
#5388c6

CMYK 63, 43, 77, 31
RGB
93, 96, 57
HEX
#5d6039

CMYK 96, 68, 2, 0
RGB
18, 81, 160
HEX
#1251a0

CMYK 79 31 88 20
RGB
67, 115, 55
HEX
#437337

CMYK 22, 16, 7, 0
RGB
206, 209, 223
HEX
#ced1df

CMYK 76, 51, 65, 55
RGB
48, 56, 46
HEX
#30382e

CMYK 2, 10, 5, 0
RGB
247, 235, 236
HEX
#f7ebec

CMYK 23, 15, 31, 0
RGB
207, 206, 180
HEX
#cfceb4
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1,0 pt stroke

GRAFISKE ELEMENTER

De grafiske elementene til Gjesdal kommune støtter opp om ideen rundt vann og bølger.
De brukes sammen i trykksaker og på web.
Bølger:

Væren:

0,7 pt stroke

Sammenseting av grafiske elemeter

De grafiske elementene kan bli brukt alene eller sammen med foto.
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VISITTKORT

Formatet på visittkortene er 5,5cm x 8,5cm (standardformat).  
Visittkort har en standard framside.
På baksiden er det mulig å ha ett av følgende alternativ:
•
kontakt informasjon på englesk
•
et bilde av torget på Ålgård
•
timekort
•
ingen ting
0,7 pt stroke

0,25 pt stroke

Framside.

KARI ANNE NORDMANN

Rådgiver kultur

Telefon
51 61 42 55
Sentralbord
51 61 42 00
Mobil
908 30 825
karl.anne.nordmann@gjesdal.kommune.no
Kulturavdelingen,
Storahuset, Rettedalen 1, 4330 Ålgård
www.gjesdal.kommune.no
0,7 pt stroke

0,25 pt stroke

1,0 pt stroke

Bakside med engelsk tekst.

0,7 pt stroke

0,25 pt stroke

Bakside med bildet.

KARI ANNE NORDMANN Arts & Culture Advisor
Direct
51 61 42 55
Telephone
51 61 42 00
Mobile
908 30 825
karl.anne.nordmann@gjesdal.kommune.no
Culture Department, Gjesdal Municipality
Storahuset, Rettedalen 1, N-4330 Aalgaard
www.gjesdal.kommune.no

Bakside med ingen ting.

Dato

Timeavtaler

kl

Bakside med timekort.
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MAL BREV

Til
Ole A Olssen
Strandgata 10
4330 Ålgård
01.02.19

Brev mal
Mal for brevet ser sånn ut. Her er kun skissetekst. Dicit appellantur an mea, est cu
velit voluptua. Qui wisi laoreet vivendum ex, no usu mucius deserunt. Mea unum
dicant ex, vis no partem splendide disputationi, pri at ipsum partiendo ullamcorper.
Nibh ancillae ponderum qui in, at eirmod democritum duo. Te gloriatur temporibus ius,
at alia liber euismod vis. Vix in nostrud molestie lucilius, qui bonorum ocurreret
elaboraret ut, nec at illum possim.
Vim te invenire disputationi, mei utinam dolores at. Vis noster eirmod ut. An mel labore
vivendum, solet persequeris ei usu. Et omnis gubergren mel, est ad altera facilis
vulputate, qui iuvaret vocibus disputando ut. In vis solum aliquam, affert quaestio
oportere eu mel, sed et erat alienum. Eam dolorum senserit no, ne sit feugait
vivendum salutandi, te mel modus maiorum.
Med vennlig hilsen,
Kari Anne Nordamann
rådgiver

Postadresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

E-postadresse: postmottak@gjesdal.kommune.no Telefon: 51 61 42 00
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MAL KONVOLUTT
Alternativ 1, E6-5:

0,7 pt stroke
Gjesdal kommune | Rettedalen 1 | 4330 Ålgård

Alternativ 2, E6-5:

Gjesdal kommune | Rettedalen 1 | 4330 Ålgård
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MAL TIL RAPPORT, PLANER OG ANDRE DOKUMENTER

Det finnes mal til rapport i InDesign og i Microsoft Word. Microsoft Word malen har en framside og bølgen på  
bunnen. InDesign malen gir mulighet for bedre grafisk utforming (se følgende sider).

Framside

10

Eksempler på sider fra InDesign malen, med bilder og tekst.
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ANNONSER

Det er opparbeidet mal til annonse i 3 forskjellige størrelser. Gjesdalbuen har malen slik at vi bare trenger å
sende tekst til dem. Det er mulig å velge fra annonser med eller uten bilde. Se under for alternativer.
0,7 pt stroke

Om det ønskes annonse med et annet bilde, kan du laste ned et bilde fra kommunens bildedatabase og sende
det til Gjesdalbuen når du bestiller.  
Link til databasen og bruksanvisning finnes på intranett:
https://intranett.gjesdal.kommune.no/hjelp-i-jobben/bildedatabase/

for mer informasjon ang bestilling av annonser, ser her:
https://intranett.gjesdal.kommune.no/aktuelt-varen/annonser-i-gjesdalbuen.520857.aspx

Annonse 31b
38 mm bred og 181 mm høy

Det er plass til cirka 452 tegn inkl. mellomrom,
eller 65 ord. Ord og tegn kan telles i word.

OVERSKRIFT
MED TEKST
Omfatter graving
av grøfter for, og
legging av nye
avløpsledninger
i Edlandsgeilane
fra avkjørsel
Solkjen til avkjørsel
Berlandsvegen, ca
65 m.
Det skal for
arbeidene inngås
kontrakt basert på NS
3430. Entreprenør
skal ha sentral
godkjenning, eller
kunne få lokal
godkjenning for
tiltaksklasse 2 etter
plan og bygningsloven.
Gjesdal kommune
Rettedalen 1, 4330 Ålgård
Tlf: 51 61 42 00
www.gjesdal.kommune.no
e-post: postmottak@
gjesdal.kommune.no

OVERSKRIFT
MED TEKST
Omfatter graving av
grøfter for, og legging
av nye avløpsledninger
i Edlandsgeilane
fra avkjørsel
Solkjen til avkjørsel
Berlandsvegen, ca
65 m.

h 18,1cm

0,7 pt stroke

Det skal for arbeidene
inngås kontrakt
basert på NS 3430.
Entreprenør skal ha
sentral godkjenning,
eller kunne få lokal
godkjenning for
tiltaksklasse 2 etter
plan og bygningsloven.
Gjesdal kommune
Rettedalen 1, 4330 Ålgård
Tlf: 51 61 42 00
www.gjesdal.kommune.no
e-post: postmottak@
gjesdal.kommune.no

b 3,8 cm
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0,7 pt stroke

0,7 pt stroke

ANNONSE 32b
80 mm bred og 181 mm høy

Det er plass til cirka 771 tegn inkl. mellomrom, eller
110 ord. Ord og tegn kan telles i word.

Nye avløpsledninger
Gjesdal kommune ønsker med dette å
innhente priser på følgende arbeider innenfor
fagområdene veg, vann og avløp:
Omfatter graving av grøfter for, og legging av
nye avløpsledninger i Edlandsgeilane fra
avkjørsel Solkjen til avkjørsel Berlandsvegen,
ca 65 m.
Det skal for arbeidene inngås kontrakt basert
på NS 3430. Entreprenør skal ha sentral
godkjenning, eller kunne få lokal godkjenning
for tiltaksklasse 2 etter plan og
bygningsloven.
Det vil bli avholdt anbudsbefaring for
arbeidene fredag 2.mars kl. 08.00 med
oppmøte parkerings-plass ved Edlandsvatnet.
Anbud utleveres ved oppmøte for befaring
eller på forespørsel.
Frist for innlevering av anbud er satt til
fredag 23.mars 2007.
Gjesdal kommune Rettedalen 1,
4330 Ålgård | Tlf: 51 61 42 00
www.gjesdal.kommune.no
postmottak@gjesdal.kommune.no

Nye avløpsledninger
EDLANDSGEILANE

Gjesdal kommune ønsker med dette å
innhente priser på følgende arbeider innenfor
fagområdene veg, vann og avløp:
Omfatter graving av grøfter for, og legging av
nye avløpsledninger i Edlandsgeilane fra
avkjørsel Solkjen til avkjørsel Berlandsvegen, ca
65 m.

b 181 mm

EDLANDSGEILANE

Det skal for arbeidene inngås kontrakt basert
på NS 3430. Entreprenør skal ha sentral
godkjenning, eller kunne få lokal godkjenning
for tiltaksklasse 2 etter plan og bygningsloven.
Det vil bli avholdt anbudsbefaring for
arbeidene fredag 2.mars kl. 08.00 med
oppmøte parkerings-plass ved Edlandsvatnet.
Anbud utleveres ved oppmøte for befaring
eller på forespørsel.
Frist for innlevering av anbud er satt til
fredag 23.mars 2007.
Gjesdal kommune Rettedalen 1,
4330 Ålgård | Tlf: 51 61 42 00
www.gjesdal.kommune.no
postmottak@gjesdal.kommune.no

b 80 mm
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0,7 pt stroke

ANNONSE 22b
80 mm bred og 107 mm høy

0,7 pt stroke

Nye avløpsledninger
EDLANDSGEILANE

Gjesdal kommune ønsker med dette å innhente
priser på følgende arbeider innenfor fagområdene
veg, vann og avløp:
Omfatter graving av grøfter for, og legging av nye
avløpsledninger i Edlandsgeilane fra avkjørsel
Solkjen til avkjørsel Berlandsvegen, ca 65 m.
Det skal for arbeidene inngås kontrakt basert på NS
3430. Entreprenør skal ha sentral godkjenning, eller
kunne få lokal godkjenning for tiltaks-klasse 2 etter
plan og bygningsloven.
Gjesdal kommune, Rettedalen 1,
4330 Ålgård. Tlf: 51 61 42 00
www.gjesdal.kommune.no
postmottak@gjesdal.kommune.no

Nye avløpsledninger
EDLANDSGEILANE

Gjesdal kommune ønsker med dette å innhente
priser på følgende arbeider innenfor fagområdene
veg, vann og avløp:

b 107mm

Det er plass til cirka 354 tegn inkl. mellomrom, eller
47 ord. Ord og tegn kan telles i word.

Omfatter graving av grøfter for, og legging av nye
avløpsledninger i Edlandsgeilane fra avkjørsel
Solkjen til avkjørsel Berlandsvegen, ca 65 m.
Det skal for arbeidene inngås kontrakt basert på NS
3430. Entreprenør skal ha sentral godkjenning, eller
kunne få lokal godkjenning for tiltaks-klasse 2 etter
plan og bygningsloven.
Gjesdal kommune, Rettedalen 1,
4330 Ålgård. Tlf: 51 61 42 00
www.gjesdal.kommune.no
postmottak@gjesdal.kommune.no

b 80 mm
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POWERPOINT MAL

Powerpointmalen finnes med blå eller hvit bakgrunn og med flere ferdige oppsett å velge fra.

Tittel

Undertittel eller navn

Ålgård sentrum
Erling Gundersen
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