Riktlinjer grafisk profil

Riktlinjer för Grästorps kommuns grafiska profil
Den grafiska profilen för Grästorps kommun är mycket mer än bara logotypen, det är ett paket
som täcker all form av visuell kommunikation. Identiteten är skapad för att det på så kort tid
som möjligt ska identifieras som att det är just Grästorps kommun som kommunicerar eller är
närvarande. Identiteten är baserad på Grästorps kommuns varumärke “lev din lantliga dröm i
händelsernas centrum”.
Den grafiska profilen refererar till vapenskölden som är en koppling till Grästorps historia och det
lantliga livet. De starka färgerna svart och cerise som balanseras med vit bakgrund syftar till att visa
Grästorps moderna och kaxiga sida. I Grästorp händer det alltid mycket och här vågar man sticka
ut. Kommunen ligger mitt i Västra Götaland med flera större städer inom bekvämt räckhåll. Med
denna förnyade identitet är Grästorp på väg till att bli en av Sveriges ledande småstadskommuner
utan att förlora sin historia och särart.
För att marknadsföra platsen Grästorp har även en marknadsföringslogotyp med en älg tagits
fram. Älglogotypen symboliserar närheten till naturen, stoltheten som finns på orten liksom
anknytning till både historia och framtid.
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Färger

Färger i första hand
För att skapa en skarp visuell identitet är det
viktigt att all komunikation sker med varumärkesfärgerna svart och cerise. Det ska snabbt gå att
identifiera en komunikation från Grästorps kommun med endast dessa två färger även om det
görs på ett diskret sätt. Till trycksaker används
alltid CMYK koderna. Till saker som visas på
exempelvis datorskärmar används RGB koderna.

Färger i andra hand
För att det inte ska bli för intensivt och starkt kan man i vissa fall använda
svagare varianter av svart och cerise. Dessa fungerar bra till exempelvis
tabeller och diagram.

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
#000000

C:1 M:100 Y:0 K:0
R: 208 G:0 B:111
#D0006F
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C:0 M:0 Y:0 K:90
R:60 G:60 B:59
#3C3C3B

C:0 M:0 Y:0 K:80
R:87 G:87 B:86
#575756

C:0 M:0 Y:0 K:70
R:112 G:111 B:111
#6F6F6E

C:0 M:0 Y:0 K:60
R:135 G:135 B:135
#878786

C:0 M:0 Y:0 K:50
R:157 G:157 B:156
#9D9C9C

C:0 M:0 Y:0 K:40
R:178 G:178 B:178
#B2B2B1

C:0 M:0 Y:0 K:30
R:198 G:198 B:198
#C6C6C5

C:0 M:0 Y:0 K:20
R:218 G:218 B:218
#DADAD9

C:0 M:0 Y:0 K:10
R:237 G:237 B:237
#ECECEC

C:3 M:80 Y:2 K:0
R:230 G:81 B:150
#E65196

C:3 M:70 Y:2 K:0
R:232 G:109 B:165
#E86DA5

C:3 M:60 Y:2 K:0
R:235 G:134 B:179
#EB86B3

Typsnitt

Arial
Till rubriker, korta meddelanden, fotnoter etc. används Arial.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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Typsnitt

Garamond

Till löpande text används alltid Garamond. Textstorleken bestäms utifrån mediatyp
och målgrupp.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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Logotyp
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Regler för logotyp

Logotyp och foton
Alltid där logotypen appliceras i samband med ett fotografi ska den ha
ett reserverat vitt band vågrätt eller lodrätt som täcker hela dokumentet.
Aldrig ovanpå ett foto inte ens om en vit ruta reserveras för logotypen.

Andrum
Alltid där logotypen appliceras ska det finnas
ett andrum (yta reserverad för att logotypen ska
synas tydligt) med en yta som är 15 procent
längre och 65 procent högre än ytan för
logotypen, som ska vara centrerad i andrummet.
I detta andrum får det inte finnas någon annan
information.

Individ och
familjeomsorg
Alla kan ibland hamna
i svåra situationer och kan
behöva hjälp och stöd.
Socialtjänsten kan då hjälpa
på olika sätt.

Minsta storlek
Logotypens minsta aplikationsformat är
44,748mm x 10mm
Kontakta oss!
0514-580 00
socialverksamhet@grastorp.se
www.grastorp.se
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Regler för logotyp

Logotyp och färger
Alltid där logotypen appliceras i samband med en annan färg än vit
ska den ha ett reserverat vitt band vågrätt eller lodrätt som täcker hela
dokumentet. Logotypen kan aldrig placeras ovanpå en annan färg, ens
om en liten vit ruta reserveras för logotypen.

Logotyp och förvrängning
Det får inte under några förutsättningar förekomma någon form av distorsion (töjning) av
logotypen, så att proportionerna ändras.

Framtidens arbetsplats
Äldreomsorgens utveckling

1850 var knappt 5% av befolkningen över 65 år.
Idag är 20% av befolkningen över 65 och i
framtiden blir de ännu fler. Vi lever allt längre
och är allt friskare vart annat nyfött barn
kommer uppleva sin 100 årsdag.

Det är en otrolig utmaning att arbeta med
äldre människor då vi blir mer olika varandra
ju äldre vi blir.

”Vi föds som kopior och dör som orginal”

Kontakta oss!
0514-580 00
socialverksamhet@grastorp.se
www.grastorp.se
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Varianter av logotyp

Logotyper för verksamheter, förvaltning, styrelse och nämnder
För dessa logotyper gäller samma regler som för orginalversionen och ska
appliceras när kommunikation görs från någon av dessa enheter.
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Varianter av logotyp

Sköld och text separerad
I vissa fall när det redan är klart att det handlar om Grästorps kommun
kan man använda sig av element av logotypen. Detta är mer riktat till
reklammaterial och för ett mer dekorativt syfte. Samma regler som för
orginallogotypen gäller även här.

Svartvit logotyp
I vissa fall när det trycks i bara svartvit ska logotypen se ut så här.

Kvadratisk logotyp
I vissa fall får en kvadratisk variant av loggan användas,
exempelvis på intranätet och andra sociala medier.
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Marknadsföringslogotyp

Älglogotypen
Används vid marknadsföring av orten Grästorp. Ska inte
förväxlas med Grästorps kommuns logotyp. Älglogotypen kan
även användas av föreningar och näringsliv för att marknadsföra
Grästorp.

Färgkoder tryck
Ljusgrön: PMS 556 C
Mörkgrön: PMS 5545 C

Färgkoder webb
Ljusgrön: #7AA57A
Mörkgrön: #4C704F

Loggan i svart eller vitt
Det går bra att använda en
svart eller en vit variant av
loggan.
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Fotografier

Rätt användning av fotografier
Det är viktigt att använda rätt filformat när man ska använda fotografier.
Till tryck ska fotona ha 300 dpi och vara sparat i TIFF eller JPG-format
med CMYK-färger. När foton används till saker som visas på exempelvis datorskärmar ska det ha minst 72 dpi och vara sparat i JPG eller
PNG-format med RGB-färger. Alla fotografier som används ska ha god
kvalitet och visuellt representera Grästorps varumärke.

Fotografier och text på ex. brochyrer och afficher
Tänk på att välja vit eller svart text beroende på bildens färg, så att kontrasten gör det lätt att läsa.
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Kommunikationsmaterial

Visitkort

Victoria Hallqvist
Informationschef

victoria.hallqvist@grastorp.se
0514-581 26

Postadress:
Grästorps kommun
467 80 Grästorp
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Besöksadress:
Kommunens Hus
Jon Jespersgatan 28
467 31 Grästorp

kommun@grastorp.se
www.grastorp.se
Fax: 0514-580 05
Växel: 0514-580 00

Kommunikationsmaterial

Brevpapper
2014-09-18

Per Arne Eriksfallet
Gjellumlia 33
1489 Tromsö
Norge

Svar på förfrågan om turistbroschyrer
Hej Per Arne!
Tack för att du har hört av dig till oss. Vi skickar med några turistbroschyrer. Hör gärgna av dig om du vill veta mer om Grästorp!
Med vänliga hälsningar

Victoria Hallqvist
Informationschef
0514-581 26

Postadress:
Grästorps kommun
467 80 Grästorp
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Besöksadress:
Kommunens Hus
Jon Jespersgatan 28
467 31 Grästorp

kommun@grastorp.se
www.grastorp.se
Fax: 0514-580 05
Växel: 0514-580 00

Kommunikationsmaterial

Kuvert

B
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GRÄSTORP P
PORTO BETALT
PORT PAYÉ
P 500

Kommunikationsmaterial

Broschyr vikt A4 exempel Anhörigstöd
Här ser vi framsidan.

ANHÖRIGSTÖD
DU GÖR SKILLNAD!

17

Kommunikationsmaterial

Broschyr vikt A4 exempel Anhörigstöd
Här ser vi sidorna inuti broschyren.
Tar du hand om någon som behöver din hjälp?

Social verksamhet

Du kanske behöver…
• Någon att prata med om din situation.
• Information om vart du kan vända dig.
• Träffa andra anhöriga.
• Kontakt med en intresseförening.
• Möjlighet att hitta tid för återhämtning eller uträtta ärenden.
Tillsammans kan vi hitta det stöd som just du behöver. Välkommen
att kontakta anhörigsamordnaren eller respektive enhet för mer
information.

De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Det är många gånger självklart att
hjälpa sin partner, en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller till en
annan närstående. Anhörigstöd erbjuds inom sociala verksamhetens hela verksamhetsområde det vill säga Individ- och familjeomsorg, handikappomsorg samt äldreomsorg.
Många anhöriga ger ofta, dagligen och ibland dygnet runt ett ovärderligt stöd till en
närstående. Det är ett betydelsefullt men ofta osynligt arbete som anhöriga ger, och de
behöver uppskattning och ett gott stöd.
Det är viktigt att du som anhörig får möjlighet till avlastning, kunskaper och stöd i din
roll som anhörig. Anhörigstödet kan se ut på olika sätt beroende på dina behov och din
livssituation.

2

3
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Broschyr vikt A4 exempel Anhörigstöd
Här ser vi baksidan.

Anhörigsamordnare
Maria Toll
Tel: 0514-582 69
maria.toll@grastoprp.se
Individ och Familjeomsorgen
Pia Gidensmed
Tel: 0514-581 56
pia.gidensmed@grastorp.se
Hemtjänsten
Maria Sundvall-Möller
Tel: 0514-581 96
maria.s.moller@grastorp.se
Vistegården, demensboende
Birgitta Karlsson
Tel: 0514-582 06
birgitta1.karlsson@grastorp.se

LSS- Boende och tillsynsenheten
Carina Bryngelfors
Tel: 0514-582 77
carina.bryngelfors@grastorp.se
LSS- Personlig assistans,
ledsagarservice, avlönarservice i
hemmet
Malin Lexberg
Tel: 0514-581 88
malin.lexberg@grastorp.se
LSS- Stöd och sysselsättningsenheten
Marie Jarnelid
Tel: 0514-581 55
maria.s.moller@grastorp.se

Korttidsboende/Dagsverksamhet/Säbo Åsevi
Jennifer Sterner
Tel: 0514-582 70
jennie.sterner@grastorp.se

Postadress:
Grästorps kommun
467 80 Grästorp
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Besöksadress:
Kommunens Hus
Jon Jespersgatan 28
467 31 Grästorp

kommun@grastorp.se
www.grastorp.se
Fax: 0514-580 05
Växel: 0514-580 00

Kommunikationsmaterial

Broschyr vikt A4 exempel Vistegården
Här ser vi framsidan.

VÄLKOMMEN TILL

VISTEGÅRDENS
DAGVERKSAMHET
Verksamheten vänder sig till personer
med demenssjukdom, i eget boende.
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Broschyr vikt A4 exempel Vistegården
Här ser vi sidorna inuti broschyren.
Vistegårdens dagsverksamhet

Social verksamhet

Vår målsättning:

En dag hos oss:

• Få en meningsfull tillvaro i hemlik miljö.

• Vi börjar med en kopp kaffe.

• Stärka Livskvaliteten

• Sedan ägnar vi oss åt exempelvis: promenader, läsning,

• Ge stöd och trygghet att klara vardagen.
• Få social gemenskap.

bakning, spel, gymnastik och kortare utflykter allt efter
förmåga och önskemål.

• Klockan 12.30 äter vi lunch tillsammans i Jon Jespers

• Tillgodose allas behov och intressen, efter var och ens
förutsättningar.

Restaurang.

• Innan hemresan dricker vi eftermiddags kaffe med dopp
Tillsammans.

• Avlasta anhöriga.

2

3
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Broschyr vikt A4 exempel Vistegården
Här ser vi baksidan.

Ansökan

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare som
nås via vår växel:
Telefon: 0514-580 00

Det finns möglighet att få dagsvårdsresor med taxi till och
från dagsverksamheten.
Öppet

Vi har öppet torsdagar och fredagar:
klockan 11.00 - 15.00

Vistelsetiden anpassas efter var och ens behov.
Personal når på telefon:
klockan 10.30 - 15.30
Telefon till Vistegårdens dagsverksamhet: 0514-580 16
Varmt välkomna!

Postadress:
Grästorps kommun
467 80 Grästorp
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Besöksadress:
Kommunens Hus
Jon Jespersgatan 28
467 31 Grästorp

kommun@grastorp.se
www.grastorp.se
Fax: 0514-580 05
Växel: 0514-580 00
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Broschyr tredelad A4
Här ser vi utsidan av broschyren.

Läs mer på kommunens hemsida om
hur planering för skolutvecklinsprocessen i Grästorp ser ut: www.grastorp.se,
Barn och utbildning, information.

Har du frågor? kontakta din rektor.
Backenskolan:
Anette Nilsson
0514-582 51
anette.nilssson@grastorp.se

Entreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärande innebär enligt
Skolverket att utveckla och stimulera
generella kompetenser som att ta initiativ,
ansvar och att omsätta idéer till handling.
Det handlar om att utveckla nyfikenhet,
självtillit, kreativitet och mod att våga ta
risker.
Barns och elevers entreprenöriella
kompetenser ska utvecklas så att de är
rustade för den framtid som de ska möta. De
krav som tidigare ställdes i form av
kunskaper, färdigheter och förmågor har nu
förändrats. Entreprenöriellt lärande utgår
från barnens och elevernas intressen för att
skapa en nyfikenhet och lust till att lära sig
ännu mer.
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Lunneviskolan:
Marlene Wendt
0514-580 75
marlene.wendt@grastorp.se
Centralskolan Södra:
Åsa Fouganthine
0514-581 72
asa.fouganthine@grastorp.se
Centralskolan Norra:
Gabriel Huqvist
0514-580 54
anette.nilssson@grastorp.se

Pernilla Bjerkersjö
Skolchef

VISION 2020 EN MODERN SKOLA
I FRAMTIDEN

Kommunikationsmaterial

Broschyr tredelad A4
Här ser vi insidan av broschyren.

En modern skola i framtiden

Samlad skoldag

Digital lärandemiljö

Skolan i Sverige och även i Grästorp genomgår en del förändringar som ska leda till att
våra elever ska få bättre studieresultat och en
högre måluppfyllelse, det vill säga godkända
betyg.

Skoldagens längd/elevernas antal undervisningstimmar var också något som staten
uppmärksammade då man ser att andra
länder med mer undervisningstid har bättre
studieresultat än vi i Sverige.

År 2011 fick Sverige en ny skollag och en ny
läroplan som förtydligade uppdraget. Att
skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig
grund är ett av de förtydliganden som lyftes
fram med den nya skollagen.

För att ge våra barn och elever bra förutsättningar vill vi att de ska få möjlighet att ta del
av våra lärares kompetens så mycket som
möjligt med olika pedagogiska former.

”En modern skola i framtiden” är den bärande tanken för utveckling i Grästorps
skolor och förskolor. IT spelar och kommer
att spela en stor roll i samhället, i arbetslivet
och i skolan. Fler och fler arbetsuppgifter i
arbetslivet och i privatlivet kräver någon
form av IT- kompetens. Skolverksamheten
måste också följa med i den tekniska samhällsutvecklingen.

Det innebär att rektorer och lärare ska ta till
sig den senaste forskningen och skapa framtidens skola.
För att leva upp till statens intentioner och
kommunens vision och målbild behöver vi i
Grästorp bedriva en skolutvecklingsprocess.
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Samlad skoldag innebär att de flesta eleverna
börjar och slutar samtidigt. Då kan skolpersonalen samverka och samplanera på ett
annat sätt, vilket också är en av de största
framgångsfaktorerna för elevernas studieresultat.

Den pedagogiska miljön ska därför spegla
den allt mer datoriserade verklighet som
finns utanför skolvärldens väggar. Med IT
som verktyg kan lärarna öka möjligheten att
engagera och inspirera barn och elever till
lärande.

Kommunikationsmaterial

Power point

Logo vågrätt

VISION 2020
Hur skapar vi en modern skola i framtiden?

2014-04-21
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Pernilla Bjärkersjö

1

Kommunikationsmaterial

Power point

Både kommunens logotyp och
marknadsföringslogotypen.
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Annons
Kommuninformation
Info
Landsbygdsutveckling, nationaldagsﬁrande och EU-val!
Våren är en intensiv period i både föreningar och på arbetsplatser! Knappt har den lyckade Grästorpsmässan avslutats
när nya projekt är på gång. Landsbygdsutvecklingen ska få ny fart och det är dags för EU-val den 25 maj. Den 6 juni
blir det mycket firande i Grästorp med både nationaldag och invigning av den nya turistvägen Vänerslingan!

Ny fart på landsbygdsutvecklingen!
Vår landsbygdsutvecklare Ida Järphag har gått på föräldraledighet.
För att inte tappa fart i kommunens ambition för utvecklingen av
landsbygden har kommunen tecknat ett avtal med Tobias Leverin.
Han ska verka som koordinator/lots för kommunalt vatten, avlopp
och/eller bredband på landsbygden. - Jag är mycket nöjd med att vi fått
till den här lösningen. Tobias Leverin har rätt kompetens och har dessutom färsk erfarenhet av föreningsbildning för vatten och avlopp samt
bredband i Flo, säger kommunchef Ove Johansson.
Tobias Leverin börjar sitt uppdrag direkt och kommer att hålla på året ut.
Tobias kan exempelvis medverka på informations-möten och som rådgivare till eventuella arbetsgrupper och styrelser. Mer information och
kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Jag brinner för landsbygden och ser verkligen fram emot att få göra
en insats. Jag är politiskt aktiv men kommer att vara noga med att inte
blanda ihop den rollen med det här uppdraget. Dessutom finns det
en total politisk enighet i kommunen om landsbygds-satsningen,
säger Tobias Leverin.

Evenemangskalender
Maj
24 Vårmarknad
24 Tjejloppet Grästorp
24 Thore Lindh-ﬁlmerna
25 Bonnamarknad
28 Musikcafé
Juni
3 Sommarvandring
6 Nationaldagsﬁrande
6 Invigning av Vänerslingan
10 Sommarvandring
Grästorpsfestival
5-9 augusti
Nossan Ljusfestival

Rösta i EU-valet 25 maj!
Det är dags för EU-valet! Valdagen är den 25 maj, men du kan välja att
istället förtidsrösta. Förtidsröstningen är igång på Medborgarkontoret,
receptionen på Kommunens Hus. På hemsidan finns information om
öppettider och annat som du behöver veta.

4-11 oktober
Fler evanemang ﬁnns på
hemsidan

Nationaldagsﬁrande och invigning av Vänerslingan
Den 6 juni blir det mycket ﬁrande i Grästorp!
Klockan 15 är det traditionellt nationaldagsfirande i Kulturhuset vid torget med nationaldagstal, uppträdande av
musikskolan, utdelning av priser för insatser inom kultur, ungdomsledare och miljö. Gratis nationaldagsbakelse
och kaffe serveras. Välkommen!
Klockan 11-11.30 är det invigning av den nya turistvägen Vänerslingan. Invigningen är på Rastplats Viggen
vid Rv44. Det blir invigningstal av kommunfullmäktiges ordförande Gunnar Nyvaller och Raymond Andersson,
f.d. Flottiljmuseet på F7. Det blir musikunderhållning av Musikskolans duktiga elever. Vänerslingan börjar i
Grästorp och går sen via Tun norrut mot Lidköping. I Källstorp vid Vänern är det aktiviteter klockan 11-15 och
invigningsceremoni av Fritidsbåtsfarleden klockan 13.

Medborgarkontoret Kommunens Hus
Jon Jespersgatan 28.
Telefon 0514-582 30
medborgarkontoret@grastorp.se
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www.grastorp.se

Victoria Hallqvist
Informationschef

Kommunikationsmaterial

Annons
Tidning

Samåkning
till och från
Grästorp!

Lev din lantliga
dröm i Grästorp

Vill du spara pengar
och vara rädd om
miljön? Då kan du
registrera dig på vår
hemsida och vara
med på en lista så att
andra som vill samåka kan kontakta dig.
Mer information
finns på
www.grastorp.se.

Här bor du nära naturen men fortfarande
centralt. Med bra kommunikationer åt alla
håll. I Grästorp finns ”allt” för den aktiva
familjen. Vi har många idrottsanläggningar,
rikt föreningsliv, kulturhus, konserthus och
mycket annat. Billiga tomter finns i attraktiva
lägen.

Besök oss på www.grastorp.se.
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Affisch stående A4
För social verksamhet

Omsorg om
funktionshindrande

Vi ger dig möjligheten till ett självständigt liv

Kontakta oss!
0514-580 00
socialverksamhet@grastorp.se
www.grastorp.se
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Affisch liggande A4
För social verksamhet

Individ och
familjeomsorg
Alla kan ibland hamna
i svåra situationer och kan
behöva hjälp och stöd.
Socialtjänsten kan då hjälpa
på olika sätt.

Kontakta oss!
0514-580 00
socialverksamhet@grastorp.se
www.grastorp.se
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Affisch stående A2
För social verksamhet

Äldreomsorgen
Hos oss är du viktig!

“Alla kommuninvånare ska känna sig
nöjda med de insatser som vi erbjuder
inom äldreomsorgen”

Kontakta oss!
0514-580 00
socialverksamhet@grastorp.se
www.grastorp.se
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Kommunikationsmaterial

Affisch stående A2 utan bilder
För social verksamhet

Framtidens arbetsplats
Äldreomsorgens utveckling

1850 var knappt 5% av befolkningen över 65 år.
Idag är 20% av befolkningen över 65 och i
framtiden blir de ännu fler. Vi lever allt längre
och är allt friskare vart annat nyfött barn
kommer uppleva sin 100 årsdag.

Det är en otrolig utmaning att arbeta med
äldre människor då vi blir mer olika varandra
ju äldre vi blir.

”Vi föds som kopior och dör som orginal”

Kontakta oss!
0514-580 00
socialverksamhet@grastorp.se
www.grastorp.se
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Kommunikationsmaterial

Roll up

Lev din lantliga
dröm i Grästorp

Lantligt men centralt

Bo lantligt med närhet till arbetsmarknad,
utbildning och fritidsutbud tack vare bra
vägar och kollektivtrafik.

Välkomnande med hjärta
och kunskap

I grästorp övertfäffas ofta förväntningarna
på service och bemötande.

Grästorp kan - Tillsammans
och med kreativitet
Grästorpsandan innebär att vi gör det
omögliga mögligt. Idrottsanläggningar i
toppklass och Nossan Ljusfestival är
några exempel.

www.grastorp.se
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Kommunikationsmaterial

Roll up

Det händer
mycket
i Grästorp

Läs evenemangskalendern
på www.grästorp.se

www.grastorp.se
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Kommunikationsmaterial

Roll up

Det naturliga
och jordnära
Grästorp

www.grastorp.se
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Kommunikationsmaterial

Affisch
Golfbana

Lediga tomter 199.000 kr
En promenad bort!

36

Kontakta oss!
0514-580 00
kommun@grastorp.se
www.grastorp.se

Kommunikationsmaterial

Affisch
Landvetter

Lev din lantliga
dröm i Grästorp

60 min till Göteborg
Tomter 199.000 kr inkl. VA
Kontakta oss!
0514-580 00
kommun@grastorp.se
www.grastorp.se
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Poolbilar

Bil

38

Fordon teknisk verksamhet och hemtjänst

Skåpbil
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Promotionsmaterial

Penna

40

Promotionsmaterial

Reflex

41

Promotionsmaterial

Tygpåse

42

Promotionsmaterial

T-shirt svart
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Promotionsmaterial

T-shirt vit
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Signatur i e-post
Alla anställda som skickar e-post ska lägga till en automatisk signatur i Outlook med kontaktuppgifter
för att göra det tydligt vem som är avsändare och förenkla kontakt.
Signaturen kan också innehålla en länk till information, exempelvis om hur kommunen behandlar
personuppgifter. Kommunikatören ansvarar för att informera om informationen ska bytas ut.
Signatur ska följa exemplet:

Kontakta gärna kommunens kommunikatör om du är osäker på hur du skapar signaturen.
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