Grafisk Manual
LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER AB I LUDVIKAHEM AB

Intro

I denna Grafiska manual kan du fördjupa dig i hur vårt varumärke framställs visuellt. Har du några
frågor kring materialet kontakta info@fastighetsbolagen.se eller 0240-869 00.

KONCERNEN

Koncernen består av tre aktiebolag - Ludvika kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB och Stora
Brunnsvik AB samt ett kommanditbolag Tryggheten. Vi är cirka 140 medarbetare uppdelade på fyra
avdelningar - Marknad, Drift, Bygg och Administrativa avdelningen. Denna manual avser endast
Ludvika kommunfastigheter och LudvikaHem.

OM LUDVIKAHEM

LudvikaHem ägs till hundra procent av Ludvika kommun. Vårt mål är att skapa goda boendemiljöer
för kommunens invånare. Idag förvaltar vi runt 3 400 hyreslägenheter i flera olika områden i Ludvika
-allt från mindre ettor till större lägenheter om sex rum och kök. Vi har något för alla behov. Till det
sköter vi även lokaler för kommersiella ändamål.

OM LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER

Ludvika Kommunfastigheter ägs till hundra procent av Ludvika kommun. Vi äger och förvaltar sammanlagt 455 000 m2 lokaler och bostäder.

Ett av våra allra viktigaste mål är att ha nöjda kunder och lokalnyttjare. Vi ska ha ändamålsenliga och
välskötta lokaler och en riktigt god service.

Logotyper
LUDVIKAHEM

LudvikaHems Logotyp finns i två utföranden. En svart och en negativ. Dessa används beroende på
vilken som ger bäst visualitet i förhållande till bakgrundsfärg eller bakgrundsbild.
Logotypen placeras antingen i nedre högerkant eller övre högerkant.

LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER

Ludvika kommunfastigheters Logotyp finns i tre utföranden. En i färg, en svart och en negativ. Dessa
används beroende på den som ger bäst visualitet i förhållande till bakgrundsfärg eller bakgrundsbild.
Logotypen placeras antingen i nedre högerkant eller övre högerkant.

Logotyper
ANVÄNDNING – FÖRHÅLLANDEN

Ludvika Kommunfastigheters logotyp används i kombination med LudvikaHems logotyp när det handlar om övergripande och gemensamma projekt. I dessa fall ska alltid Ludvika Kommunfastigheters
logotyp komma först. Logotyperna ska upplevas likvärdiga i storlek och linjeras med ordet Ludvika i
horisontell använgning och lika breda mariginaler när de används vertikalt.

HORISONTELL
PLACERING:

VERTIKAL
PLACERING:

Färger

Koncernen har två färger som följt företagen
under en lång tid - falurött och ljusgrått. Dessa
färger är en viktig del av vår visuella profil, för att
hålla ihop den är det viktigt att vi är konsekventa
och håller oss till samma färger.
Ljusgrå och Faluröd är klassiska färger som alltid
är rätt i tiden och utstårlar värme och trygghet.
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Förutom den grå, som är vår primära komplementfärg, kan även en beige, en ljus grön och en
ljus blå användas.
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Typografi

Att återkommande använda samma teckensnitt hjälper oss att ytterligare förstärka vår enhetliga
profil, därför använder vi alltid vårt eget typsnitt när vi kommunicerar i skrift.

Huvudtypsnitt Cambria Regular

Vårt huvudtysnitt är Cambria Regular. Det är ett Serif-typsnitt (Serif = med klackar) som vi använder
till Rubriker, Ingresser, brödtext och övrig löpande text.

MELLANRUBRIK

Mellanrubriker skrivs i versala bokstäver med typsnittet Areal Neue Roman, för att skapa mer luft
och det ger även ett modernt intryck.

Grad (bokstavsstorlek), tillriktning (bokstavsavstånd) och kägel (radavstånd) anpassas efter formatet
på trycksaken. Här nedan finns några typsnittstorlekar att hålla sig efter.

Rubrik - Font storlek 20-50 pt

Ingress, kortare texter & bildtext - Font storlek 10-18 pt
MELLANRUBRIK - VERSALER - FONT STORLEK 10-16 PT
Brödtext - Font storlek 10-18 pt

Brödtext & Rubrik

Cambria - Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?+_-:.;,’*^¨`

MELLANRUBRIK

Areal - Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?+_-:.;,’*^¨`

Grafiska element
BÅRD

För att förstärka vår profil finns ett grafiskt element iform av en bård som används som sidfot eller
sidhuvud beroende på enhet. Den kan även användas för att förstärka rubriken. Det Grafiska elementet
håller ihop och ger en tydlig karaktär som skiljer ut sig från mängden.

FÄRGER

Bården har två färgställningar beroende på om den är placerad på en bild eller ligger mot vit bakgrund. Mot bild är fägen 10% svart med 55% opacitet Mot vit och ljusgrå bakgrund är färgen 10%
svart

MILJÖILLUSTRATION

För att tydligt försärka och lyfta fram vårt miljöarbete profileras objekt med miljöanknytning med en
illustration, vilken placeras i nederkant.

Bildspråk
LudvikaHems bilder ska förmedla en känsla av
trygghet, glädje, närmiljö och hemma samt gärna
innehålla människor och/eller byggnader.
Här följer ett urval av LudvikaHems bilder.

Annonsmanér

I vårt annonsmanér binder vi samman, färger, grafiskt element, text och bild. Objekten placeras olika
beroende på annonsens format.
Här följer ett par annonser i olika format. Då formaten kan variera används dessa som grund.
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ANNONS MED TEXT

I annonser med enbart text är bakgrunden
vit och den grå bården är placerad längst ner
tillsammans med logotyp och kontaktuppgifter.
Det korta budskapet placeras i den röda cirkeln.

LUDVIKAHEM.SE I 0240-869 00

ANNONS MED BILD

När annonsen baserats på en bild, används alltid
en bild som har en koppling till budskapet. Den
grå bården har opacitet 55% och är placerad
längst ner tillsammans med logotyp och kontaktuppgifter. Det korta budskapet placeras i
den röda cirkeln.

Bilfoliering

Logotyperna ska vid foliering av bilar placeras på framdörrarna. Symbolen ur Ludvika kommunfastigheters logotyp användas uppförstorad som ett grafisk element på bakänden av bilen. Symbolen
speglas så att den är symetrisk på bägge sidor av bilen. Detta bidrar till igenkänningsfaktorn för
Ludvika Kommunfastigheter och LudvikaHem.

FOLIERING AV MILJÖBILAR

På miljöbilar ska miljöillustrationen placeras på nedre delen av bilens långsidor och bakdel (om det
inte är möjligt kan den placeras som på bilden nedan till vänster) samt att symbolen ur Ludvika kommunfastigheters logotyp ska placeras uppförstorad som ett grafisk element på huven samt längst bak
på långsidorna. Logotyperna ska placeras på framskärmarna.

Profilkläder

Båda logotyperna ska alltid vara representerade på våra arbetskläder och ska i första hand tryckas på
den vänstra delen av bröstet på tröjor och jackor. På byxor ska logotypen appliceras på vänster ben
och placeras på benficka eller motsvarande. På ljusa kläder används logotypen i fyrfärg eller svart
och på mörka kläder negativt.
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