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1. Varumärke
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1.1 Varumärke och grafisk profil
Tibro kommuns varumärke formas av vad vi säger, vad vi gör – och hur vi ser ut. Den grafiska profilen ska vara  
en spegling av vår gemensamma värdegrund som sammanfattas i kärnvärdena omtanke, tillit, samverkan och 
handlingskraft. Med hjälp av vår grafiska profil förstärker vi bilden av vad Tibro kommun står för.

Syftet med att ha en genomtänkt grafisk profil är att vår kommunikation ska vara enhetlig, tydlig och professionell. 
Genom att vara en tydlig avsändare som kommun:

• Skapar vi trygghet bland kommuninvånare, företag och föreningar. Att veta vem som är avsändare känns alltid 
tryggare på samma sätt som det känns tryggare att möta någon som man känner igen och känner till.

• Skapar vi en positiv känsla kring vår kommunikation och får lättare att nå ut med våra budskap. Känner man till 
den som kommunicerar är det lättare att till sig vad den säger.
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1.2 Våra kärnvärden
Omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft. 
De orden genomsyrar hela vår kommun. Vår historia, vår framtid, vår vardag, hur vi bemöter människor, hur vi gör 
affärer och hur vi ser på oss själva. Med våra kärnvärden i bakhuvudet blir vi mer träffsäkra i vår kommunikation 
samtidigt som de hjälper oss att sätta fingret på vår Tibroanda. 

Med hjälp av den här minnesramsan blir det enklare att komma ihåg våra kärnvärden:  

Tänk på OSS + Handlingskraft
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1.3 Vårt varumärkeslöfte
Tibro kommun präglas av balans och sammanhang. 

Vår hemmaplan erbjuder ett innehållsrikt liv där vi har nära till varandra samtidigt som vi tar aktiv del i världen. 

Med en framtidstro sprungen ur tryggheten i den egna förmågan bygger vi framåt genom samverkan och 
delaktighet med invånare, föreningsliv och näringsliv. 
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2. Logotyp och 
kommunsymboler
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2.1 Vår logotyp
Tibro är en ort som präglas av engagemang och entreprenörsanda. Här finns en unik möbel- och inrednings- 
kompetens, ett ovanligt rikt föreningsliv – och kraft och vilja hos kommunen, företagen och invånarna att 
utveckla Tibro.

Tibros logotyp är inte bara en symbol för Tibro kommun som organisation, det är en samlande symbol för hela 
Tibro, en del i vårt platsvarumärke.

Tankarna bakom logotypen var att skapa en symbol med ett modernt, unikt och tydligt uttryck och en klar 
koppling till Tibros historia. 

Vinkelhaken, som även finns i Tibros kommunvapen, har en 
central plats i logotypen som en symbol för rum och inredning, 
entreprenörsanda och framtidstro. Vinkelhaken gestaltar Tibros 
vision och strävan: uppåt och framåt. 
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2.2 Utseende

Logotypens grundform, variant 1.

Variant 4. Logotyp för bilar och kläder.

Variant 2. Variant 3 – T-symbolen – som används i  
rubriker och som ett förled till förvaltnings-, 
enhets- och verksamhetsnamn.

Tibrologotypen finns i fyra varianter:
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2.3 Användning av logotyp
Kommunlogotypen ska alltid finnas med i trycksaker, på kontorstryck som korrespondenskort, visitkort, kuvert 
och konferensblock, i powerpointpresentationer samt i annonser och utställningsmaterial.  

Logotypen ska användas som avsändarsymbol på Tibro kommuns webbplatser, i mail och filmer, i verksamhets-
system och i kommunens övriga digitala kanaler, om inte särskilt beslut om användning av annan logotyp fattats.  
 
Logotypen ska användas som officiell Tibrosymbol på profilprodukter och officiella gåvor och på kommunbilar 
och arbetskläder.

Logotypen, företrädesvis tillsammans med undertexten ”En stolt del av Tibro”, får användas av företag, föreningar 
och organisationer som representerar orten Tibro i olika sammanhang. 

Variant 3, T:et, kan användas som en fristående symbol för Tibro. Den bör företrädesvis användas som förled till 
rubriker och namn på kommunala verksamheter. Den kan även användas som avsändarsymbol i sociala medier.
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2.3 Användning av logotyp, forts.
Grundregeln är att T-symbolen används tillsammans med förvaltnings- eller 
enhetsnamn när en verksamhet agerar som en tydlig, enskild avsändare inom 
Tibro kommun. När så sker ska denna avsändarsignatur kompletteras med  
den fyrkantiga T-symbolen, om inte beslut om annan utformning fattats.

Kultur & Fritid
Baggeboskolan
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2.4 Vårt kommunvapen
Den svartvita varianten av Tibros 
kommunvapen ska alltid användas 
i Tibro kommuns brev- och 
dokumentmallar. Det är en förstärkt 
avsändarsymbol som lyfter fram 
Tibro kommun som myndighet. 

Den rödgula varianten av kommun-
vapnet används på flaggor och på 
mer officiellt representations- 
material som standar och pins.

Förslag 1: Här har kommunvapnet getts en sköldform 
och symbolerna i det har förenklats något för att synas tydligare  
i små format. Formen på snickarklubban har justerats så att den 
påminner om den ursprungliga formen.

Ordet Tibro placeras ovanför själva kommunvapnet istället för 
orden ”Tibro kommun” som i det nuvarande kommunvapnet. 
Detta görs för att kommunvapnet och texten ska fungera som en 
sammanhållen modern symbol samt för att kommunvapnet ska 
ha en likvärdig form på pins och flaggor och andra mer officiella 
representationsmaterial.

Vårt nuvarande 
kommunvapen Förslag 2: Här har kommunvapnet kvar sin nuvarande 

runda form, men symbolerna i det har förenklats något för att 
synas tydligare i små format. Formen på snickarklubban har 
justerats så att den påminner om den ursprungliga formen.

Ordet Tibro placeras ovanför själva kommunvapnet istället för 
orden ”Tibro kommun” som i det nuvarande kommunvapnet. 
Detta görs för att kommunvapnet och texten ska fungera som en 
sammanhållen modern symbol samt för att kommunvapnet ska 
ha en likvärdig form på pins och flaggor och andra mer officiella 
representationsmaterial. 

Ny utformning av  
kommunvapnet föreslås. 
Presenteras här när ärendet 
har behandlats politiskt.
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2.5 Övriga symboler
Utöver Tibrologgorna och kommunvapnet används följande avsändarsymboler 
i Tibro kommuns kommunikation:  

Tibroklubban är en symbol för den lokala hantverkstraditionen i Tibro. 
Det är en snickarklubba, som är ett traditionellt verktyg i möbeltillverkningen,  
som används än idag vid bildhuggeri. Tibroklubban som fysisk symbol togs  
fram av Tibro Förenade Möbelfabriker 1971 utifrån en förlaga av finsnickare  
Josef Andersson.  
 
Den moderna grafiska symbolen av Tibroklubban, som får användas i  
marknadsföringen av Tibro som ort, utvecklades av Tillväxt Tibro under  
2010-talet. Klubban kan förekomma i alla Tibros profilfärger. Grundregeln  
är att klubban används tillsammans med den rektangulära eller den  
kvadratiska Tibrologgan.

Hashtagen #viärtibro används vid marknadsföringen 
av Tibro som ort och Tibro kommun som organisa-
tion. Den är en kraftfull symbol för den starka 
traditionen av samverkan som finns i Tibro. 

#viärtibro
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3. Grafiska riktlinjer
Våra grafiska riktlinjer beskriver hur vi arbetar med vårt varumärke ur en grafisk synvinkel. Dessa riktlinjer är 
samtidigt ett regelverk för vad vi får och inte får göra. Allt för att vi ska kunna vårda vår gemensamma identitet.
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3.1 Logotypens färg
I sin originalform är Tibrologotypen svart på vit bakgrund men den förekommer också som vit på svart bakgrund. 

Eftersom tillvaron befinner sig i ständig förändring – och därmed även alla sammanhang där Tibros logotyp kan 
tänkas förekomma  – är det önskvärt att ha en tidlös logotyp som kan fungera ihop med alla färger. Därför är vår 
logotyp svart och vit.
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3.2 Logotypens friyta
I dagens digitala samhälle är det svårt att ha total kontroll över hur det egna varumärket framställs. Trots de 
bästa intentioner blir det inte alltid som man tänkt sig, till exempel på webben och i andra sammanhang där 
logotypen används.

Logotypen är därför framtagen för att klara sig i alla sammanhang. Av samma anledning har vi inte fastställt 
några regler för logotypens friyta. Vi ser hellre att du själv prövar dig fram och litar till din egen förmåga att 
bedöma i varje enskilt fall. 

Däremot är det inte tillåtet att beskära logotypen. 
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Akagi Pro är ett typsnitt designat av Neil Summerour år 2008. Akagi är en mångsidig typsnittsfamilj bestående av 
20 typsnitt. Här har vi gjort ett urval som kan användas i vår kommunikation. Akagi Pro finns installerat på alla 
datorer i kommunens nätverk och finns därför tillgängligt i program som Word, Powerpoint och Adobe-sviten. 
I våra powerpointpresentationer och våra worddokument är det möjligt att använda typsnittet Arial som 
alternativ till Akagi Pro.

3.3 Vår typografi

Akagi Light 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
12345678901234567890
Akagi Medium 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklm nopqrstuvwxyzåäö 
12345678901234567890
Akagi Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
12345678901234567890

Arial Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
12345678901234567890
Arial Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklm nopqrstuvwxyzåäö 
12345678901234567890
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Tibros åtta profilfärger är inspirerade 
av naturen runt omkring oss. Om du 
använder mer än en färg, använd 
färger som harmonierar med 
varandra. Är du osäker? Kontakta 
kommunikationsstrategen.

Vid användning av NCS-färger vid 
målning ska alltid provfärger tas 
fram då underlag och omgivning 
påverkar resultatet mycket.

3.4 Våra färger

Tibro Khaki
0 Cyan 3 Magenta 

43 Yellow 26 Keycolour

PMS: 4525

RGB: R207 G195 B139

NCS: S 2020-G90Y

Hex #cfc38b

Tibro Olive
49 Cyan 36 Magenta 

100 Yellow 24 Keycolour

PMS: 392

RGB: R127 G120 B0

NCS: S 3560-G70Y  
Hex #9e9100

Tibro Lime
21 Cyan 0 Magenta 

99 Yellow 0 Keycolour

PMS: 809

RGB: R221 G218 B0

NCS: S 0570-G80Y

Hex #ddda00

Tibro Sky blue
43 Cyan 12 Magenta 
0 Yellow 8 Keycolour

PMS: 543

RGB: R147 G187 B218

NCS: S 1030-R90B

Hex #93bbda

Tibro Tomato
14 Cyan 81 Magenta 

100 Yellow 4 Keycolour

PMS: 1665

RGB: R205 G73 B19

NCS: S 1080-Y70R 
Hex #cd4913

Tibro Forest
84 Cyan 21 Magenta 

86 Yellow 6 Keycolour

PMS: 348

RGB: R21 G135 B71 
NCS: S 3060-G10Y

Hex #138647

Tibro Orange
0 Cyan 35 Magenta 

100 Yellow 0 Keycolour

PMS: 7408

RGB: R249 G178 B0

NCS: S 1070-Y10R  
Hex #f9b200

Tibro Marin
73 Cyan 43 Magenta 

22 Yellow 6 Keycolour

PMS: 2925

RGB: R77 G123 B160

NCS: S 2050-R90B

Hex #4d7ba0
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När du har rubriker och text på en 
färgad yta är det ur tillgänglighets-
synpunkt och tydlighet viktigt att det 
är tillräcklig kontrast mellan färgen på 
texten och bakgrunden.

3.4 Våra färger, forts.

Tibro Khaki
Om du har Tibro Khaki  

som bakgrundsfärg använder  
du alltid svart text.

Tibro Olive
Om du har Tibro Olive  

som bakgrundsfärg ska du 
alltid välja vit text.  

Tibro Lime
Om du har Tibro Lime 

som bakgrundsfärg använder  
du alltid svart text.

Tibro Sky blue
Om du har Tibro Sky Blue 

som bakgrundsfärg använder  
du alltid svart text.

Tibro Tomato
Om du har Tibro Tomato 

som bakgrundsfärg ska du 
alltid välja vit text.  

Tibro Forest
Om du har Tibro Forest 

som bakgrundsfärg ska du 
alltid välja vit text.  

Tibro Orange
Om du har Tibro Orange 

som bakgrundsfärg använder  
du alltid svart text.

Tibro Marin
Om du har Tibro Marin 

som bakgrundsfärg ska du 
alltid välja vit text.  
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I Tibro är vi stolta över vårt ursprung och över vårt 
läge på Västgötaslätten. I vår grafiska profil vill vi 
väva in något som påminner om detta. Därför har vi 
adderat ett antal grafiska element från vår närmiljö 
och försett dem med Tibros egna färger.

De organiska formerna återger utvalda delar av ån 
Tidan som flyter genom Tibro. Precis som färgerna 
kan dessa komma att utvecklas över tid. 

Å-formerna kan användas som profilelement på 
ett dynamiskt och kreativt sätt. De är tänkta att 
stimulera kreativiteten hos dem som använder sig 
av dem samt fungera som symboler för den natur, 
lekfullhet och skaparkraft som präglar Tibro.  

3.5 Vår grafik
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Grafik - stiliserad å-form
Utöver de färgade å-formerna finns en stiliserad 
variant som används som sidfot tillsammans med 
webbadressen, tibro.se.

Att bli familjehemAtt bli
familjehem

Å-illustration med halvtransparent (30%) fält i nederkant.Å-illustration med färgfält i nederkant.

Kungörelse

Tibro kommun 
0504-180 00

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen  
den 24 september kl. 18.00 i Tibrosalen, Inredia, 
Brovägen 26. På sammanträdet behandlas bland 
annat följande ärenden:

Kommunfullmäktige 
24 september kl. 18.00

Välkommen!  
Anne Ohlsson 
Ordförande

Svar på motion 
Svar på medborgarförslag

Fullständig föredragningslista med tillhörande hand-
lingar finnas att läsa på biblioteket och på www.tibro.se 
under kallelser och protokoll. På webbplatsen kan du 
även följa sammanträdet via webbradio. 

Allmänhetens frågestund  
Du kan ställa frågor direkt till kommunfullmäktige på 
Allmänhetens frågestund. Frågan ska vara skriftlig och 
inlämnad senast en vecka före fullmäktiges samman- 
träde. Läs mer på tibro.se/kommunfullmaktige.

Kafé Fullmäktige på Inredia  
Före kommunfullmäktiges sammanträde, från kl. 17.00, 
har du möjlighet att träffa och prata med närvarande  
ledamöter och ersättare under enklare former.  

Den stiliserade å-formen 
med tibro.se placeras 
längst ner, som en sidfot.
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Tibro kommun har ett bibliotek med illustrationer, som kan användas i trycksaker, powerpointpresentationer, 
filmer och andra sammanhang då det är lämpligt. Maneret – med stiliserade bilder i mjuka former – ska även 
användas vid framtagning av nya illustrationer.

Grafik - illustrationer
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Allt kontorsmaterial, alla trycksaker och alla annonser som Tibro kommun producerar eller beställer ska utformas 
enligt riktlinjerna i den här manualen. 

Huvudregeln är att minst en av Tibrofärgerna, Tibrologotypen, T-symbolen och en eller flera å-former ska 
finnas med på allt tryckt Tibromaterial. Det är dessa grafiska symboler som tillsammans tydliggör att det är Tibro 
kommun som är avsändare. Å-formerna kan användas på ett lekfullt och dynamiskt sätt. 

3.6 Kontorstryck, trycksaker och annonser

CHRISTINA VON BRÖMSSEN
Informatör

Kommunledningskontoret 
Tibro kommun 543 80 TIBRO 

Besöksadress: Centrumgatan 17 
Växel: 0504-180 00  Tel & mobil: 0504-181 13 

E-post: christina.von.bromssen@tibro.se  www.tibro.se
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Visitkort: 88 x 48 mm 
Logotyp: 24 mm bredd
Förnamn-/efternamn: Akagi Semibold, 9/10 
Titel: Akagi Book Italic 7/8
Adressrader: Akagi Book 7/8 
Grafik: Trycks i någon av färgerna Tibro Khaki, 
Tibro Olive, Tibro Tomato eller Tibro Sky blue

Visitkort, baksida: Trycks i någon av färgerna Tibro Khaki,  
Tibro Olive, Tibro Tomato eller Tibro Sky blue
Grafik: Vit (Pappersarkets vita färg)

CHRISTINA VON BRÖMSSEN
Informatör

Kommunledningskontoret 
Tibro kommun 543 80 TIBRO 

Besöksadress: Centrumgatan 17 
Växel: 0504-180 00  Tel & mobil: 0504-181 13 

E-post: christina.von.bromssen@tibro.se  www.tibro.se

CHRISTINA VON BRÖMSSEN
Informatör

Kommunledningskontoret 
Tibro kommun 543 80 TIBRO 

Besöksadress: Centrumgatan 17 
Växel: 0504-180 00  Tel & mobil: 0504-181 13 

E-post: christina.von.bromssen@tibro.se  www.tibro.se CHRISTINA VON BRÖMSSEN
Informatör

Kommunledningskontoret 
Tibro kommun 543 80 TIBRO 

Besöksadress: Centrumgatan 17 
Växel: 0504-180 00  Tel & mobil: 0504-181 13 

E-post: christina.von.bromssen@tibro.se  www.tibro.se

CHRISTINA VON BRÖMSSEN
Informatör

Kommunledningskontoret 
Tibro kommun 543 80 TIBRO 

Besöksadress: Centrumgatan 17 
Växel: 0504-180 00  Tel & mobil: 0504-181 13 

E-post: christina.von.bromssen@tibro.se  www.tibro.se

Visitkort
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Brev-, kallelse-, protokolls-, styrdokument-, tjänsteskrivelse- och rapportmallar

Det finns fastställda riktlinjer för hur Tibro 
kommuns brev, kallelser, protokoll, styrdokument, 
tjänsteskrivelser och rapporter ska se ut. För 
detta finns färdiga mallar i Word tillgängliga både 
i Office programmet Word i Tibro kommuns 
datorer och i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem. 

Om det finns behov av utveckling av mallar i 
kommunens övriga verksamhetssystem, ska 
dessa tas fram i samråd med kommunens 
kommunikationsstrateg.

 

 

 Kommunledningskontoret  
 

 
  

Tibro kommun 
543 80 TIBRO 

www.tibro.se 
kommun@tibro.se 
Växel: 0504-180 00  

Datum 
2021-01-26 
Ärendenr 
2021-XXXXXX.XX 

Mottagare 

  

Brev med designelement rubrik 
Underrubrik 
Brödtext: Nemquia sitatur. Is essinusamus et fuga. Cero blaut lam nis duciis ut quame 
pelite laborum cuptiae ctorecta coriore rem eum que vel is ellab ipsandae laut minus-citat 
rerovitese sum dolorem.  

Nequam dollanim sequo et apis et vit poribust atur re veliatur aperit dit, tempore eve-
niendaes milliqui ommos doluptur mos eos dionsectatio ipsapelecto comnietur?  

Mellanrubrik 

Brödtext: Nemquia sitatur. Is essinusamus et fuga. Cero blaut lam nis duciis ut 
quame pelite laborum cuptiae ctorecta coriore rem eum que vel is ellab 
ipsandae laut minus-citat rerovitese sum dolorem. 

 

 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Frida Blomqvist 
Kanslichef 

 

 Kommunledningskontoret 
 

 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Besöksadress: Centrumgatan 17 
E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 

Handläggare: Frida Blomqvist, frida.blomqvist@tibro.se      
 

Datum 
2021-01-22 
Ärendenr 
KS 2021-XXXXXX.XX 

Kommunstyrelsen 

  

Ärendets rubrik 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att cero blaut lam nis duciis ut quame pelite laborum cuptiae ctorecta coriore.  

Ärendet 

Brödtext: Nemquia sitatur. Is essinusamus et fuga. Cero blaut lam nis duciis ut quame 
pelite laborum cuptiae ctorecta coriore rem eum que vel is ellab ipsandae laut minus-citat 
rerovitese sum dolorem.  

Nequam dollanim sequo et apis et vit poribust atur re veliatur aperit dit, tempore eve-
niendaes milliqui ommos doluptur mos eos dionsectatio ipsapelecto comnietur?  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-MM-DD 

Beslut delges 

Kanslichefen  

   

Kristina Lundgren 
Kommunchef 

 Frida Blomqvist 
Kanslichef 
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 Kollektivtrafikkontoret 
 Hjo - Tibro - Karlsborg 

 
 

  

 
 

HJO, TIBRO OCH KARLSBORG SAMVERKAR I FRÅGOR OM SAMHÄLLSBETALDA RESOR SOM KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST OCH SKOLSKJUTSAR. 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Kommunledningskontoret, Besöksadress: Centrumgatan 17 
E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00  

Handläggare: Frida Blomqvist, frida.blomqvist@tibro.se, Tel: 0504-185 05  
GLN-kod: 7350025810003, Peppol-ID: 0007:2120001660 

 

Datum 
2021-01-26 
Ärendenr 
2021-XXXXXXX.XX 

Mottagare 

  

Brev kollektivtrafikkontoret rubrik 
Underrubrik 
Brödtext: Nemquia sitatur. Is essinusamus et fuga. Cero blaut lam nis duciis ut quame 
pelite laborum cuptiae ctorecta coriore rem eum que vel is ellab ipsandae laut minus-citat 
rerovitese sum dolorem.  

Nequam dollanim sequo et apis et vit poribust atur re veliatur aperit dit, tempore eve-
niendaes milliqui ommos doluptur mos eos dionsectatio ipsapelecto comnietur?  

Mellanrubrik 

Brödtext: Nemquia sitatur. Is essinusamus et fuga. Cero blaut lam nis duciis ut quame 
pelite laborum cuptiae ctorecta coriore rem eum que vel is ellab ipsandae laut minus-citat 
rerovitese sum dolorem.  

 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Frida Blomqvist 
Kanslichef 

Sida 2 (10)

Hjo, tibro ocH Karlsborg samverKar i frågor om samHällsbetalda resor som KolleKtivtrafiK, färdtjänst ocH sKolsKjutsar. 

Kollektivtrafikkontoret sid 1 Kollektivtrafikkontoret sid 2

Brevmall – kollektivtrafikkontoret
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Styrdokument sid 1

Sida 3 (3) 

 
 

Rubrik 
Mellanrubrik 
Brödtext: Nemquia sitatur. Is essinusamus et fuga. Cero blaut lam nis duciis ut quame 
pelite laborum cuptiae ctorecta coriore rem eum que vel is ellab ipsandae laut minus-citat 
rerovitese sum dolorem. 

Underrubrik 

Brödtext: Nemquia sitatur. Is essinusamus et fuga. Cero blaut lam nis duciis ut quame 
pelite laborum cuptiae ctorecta coriore rem eum que vel is ellab ipsandae laut minus-citat 
rerovitese sum dolorem. 

 

Styrdokument sid 2 Styrdokument sid 3

Styrdokument
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Rapportmall
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Kuvert front

Kuvert insida. På standardkuvert i 
formaten C4, C5 och C5-H2 utesluts 
å-mönstret på kuvertets insida.

Kuvert

Tibro kommun, 543 80 TIBRO
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Anteckningsblock i 
A4-format (finns i 5 
olika profilfärger)

Korrespondenskort: 148x105 mm
Logotyp: 24 mm bredd
Adressrader: Akagi Book 8,5/10 
Grafik: Trycks i någon av färgerna  
Tibro Khaki, Tibro Olive, Tibro  
Tomato eller Tibro Sky blue

Tibro kommun 
www.tibro.se

Korrespondenskort och anteckningsblock
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Platsannonser (exempel)

Semestervikarier

Socialtjänsten  
i Tibro kommun söker

Distriktssjuksköterskor/ 
Sjuksköterskor 

Omvårdnadspersonal

Tibro kommun 
Centrumgatan 17 

543 80 TIBRO
Växel: 0504-180 00 
kommun@tibro.se 

inom vård- och omsorgsverksamheten 
och individ- och familjeomsorgen

Läs mer om tjänsterna på www.tibro.se/
Lediga-jobb. Välkommen med din 
ansökan senast den 3 mars.

Kommunsekreterare 
& Personalsekreterare

Tibro kommun söker

För mer information 
och ansökan, besök 
www.tibro.se/
Lediga-jobb  

Tibro är en västsvensk kommun med 10 700 invånare, som 
kännetecknas av en stark entreprenörsanda – och ett gott 
samarbets klimat. Här finns 800 registrerade företag i 170  
branscher och ett brett föreningsliv med många framgångs- 
rika idrottare. Tibro är ett möbel- och inredningscentrum  
med unik kompetens om möbler, inredning och logistik.

Tibro kommun 
Växel: 0504-180 00 
kommun@tibro.se 

Annonsmallar och exempel- 
annonser finns till de flesta 
användningsområden. Kontakta 
kommunens kommunikationsstrateg 
för mer information.

Den stiliserade å-formen 
med tibro.se placeras 
längst ner, som en sidfot.

Ett färgat rubrikblock med någon av 
Tibros profilfärger placeras i toppen.
I svartvita annonser sätts rubriken 
i vitt mot gråtonen som är 60 % svart.

Den rektangulära Tibro- 
logotypen placeras 
längst ner till höger med 
avsändarinformation under.
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Infoannonser (exempel)

Badhuset

17.00  
18.00

18.45 

BADINVIGNING  
Onsdag 22 maj 

kl. 17-20   
Program:

Rundvandring 
Officiell invigning med 
tal av kultur- och fritids-
nämndens ordförande 
Jörgen Strende och info 
om renoveringen och 
badverksamheten 
Alla får bada. Det bjuds 
på fika i elevlokalen.

Kungörelse

Tibro kommun 
0504-180 00

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen  
den 24 september kl. 18.00 i Tibrosalen, Inredia, 
Brovägen 26. På sammanträdet behandlas bland 
annat följande ärenden:

Kommunfullmäktige 
24 september kl. 18.00

Välkommen!  
Anne Ohlsson 
Ordförande

Svar på motion 
Svar på medborgarförslag

Fullständig föredragningslista med tillhörande hand-
lingar finnas att läsa på biblioteket och på www.tibro.se 
under kallelser och protokoll. På webbplatsen kan du 
även följa sammanträdet via webbradio. 

Allmänhetens frågestund  
Du kan ställa frågor direkt till kommunfullmäktige på 
Allmänhetens frågestund. Frågan ska vara skriftlig och 
inlämnad senast en vecka före fullmäktiges samman- 
träde. Läs mer på tibro.se/kommunfullmaktige.

Kafé Fullmäktige på Inredia  
Före kommunfullmäktiges sammanträde, från kl. 17.00, 
har du möjlighet att träffa och prata med närvarande  
ledamöter och ersättare under enklare former.  

Den rektangulära Tibro- 
logotypen placeras 
längst ner till höger.

Den stiliserade å-formen 
med tibro.se placeras 
längst ner, som en sidfot.

Ett färgat rubrikblock med någon av 
Tibros profilfärger placeras i toppen.
I svartvita annonser sätts rubriken 
i vitt mot gråtonen som är 60 % svart.
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 Öppen dialog om Tibros  

11 mars kl. 18-19.30 på Inredia 
med kvällsfika från kl. 17.30

 nya vision och översiktsplan

Anmäl dig  
gärna här: 
tibro.se/ 

framtidsdialog

Dina synpunkter  
och idéer är viktiga!
Tibro kommun bjuder 
in alla som bor och 
verkar i kommunen 
till en dialogkväll om 
Tibros framtid.  
 
Var med och diskutera 
vad som gör Tibro  
unikt och vad du  
vill utveckla. Vi ses! 

Infoannonser (exempel)

Å-illustration med färgad yta eller transparent yta placeras i nederkant. 
Är bakgrundsbilden ljus eller fylld av detaljer används den färgade ytan.

5 starka skäl 
att etablera sig i Tibro:

Brett utbud av  
sport- och fritidsaktiviteter

Gynnsamt geografiskt läge
med bra kommunikationer

Företagsvänlig kommun  
med aktiva företagsnätverk 

Satsning på mötesplatser  
för människor i alla åldrar

Byggklara tomter från  
35 000 kronor

Tibro är en kommun som växer – och det vill vi fort-
sätta göra. Vi bygger en ny skola för 540 elever med 
en fullstor idrottshall som invigs 2020 och vi anlägger 
flera nya bostadsområden i attraktiva lägen. 
Tibro är en kommun med stabil ekonomi och  
uppskattad kommunal service. 

Vi skapar miljöer som sticker ut:  

Ny skola med fullstor idrottshall och  
fler bostadsområden i attraktiva lägen

Nyfiken? 
Kontakta Tillväxt Tibro, 

tel 0504–184 77

Baggeboskolan invigs 2020
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Broschyrmall (InDesign)
Det finns mallar för broschyrer i 
InDesign och Powerpoint, som 
du ska använda när du utformar 
trycksaker på egen hand. Har 
du frågor gällande utformning 
av broschyrer eller vill ha en 
utvecklad grafisk form på en 
trycksak, kontakta kommunens 
kommunikationsstrateg.

Här har vi placerat 
texten om ”Jag är 
Tibro”.

Logotyp och kontaktuppgifter 
placeras alltid på baksidan längst 
ner till höger.

Rubrik, bild samt färgval är det som 
skiljer våra broschyrer åt på framsidan. 
I övrigt är layouten alltid densamma.

[BILDMARKERING]

Rubrik

Folder A4 (omslag)

Å-illustration med färgad eller 
tonad yta placeras i nederkant
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Folder A4 (insida)

Använd gärna bilder som 
lättar upp. Utfallande eller i 
spaltbredd som här.

Å-formationen kan användas på 
ett lekfullt och dynamiskt sätt

Broschyrmall (InDesign)
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Broschyrmall A5 (PowerPoint)

Rubrik i Akagi 
24pt medium, 
10 pt efter.  
Sen kommer det en ingress som är i 
storlek 10 punkter och i samma 
storlek som brödet. 

Mellanrubriker har 
storlek 14 fet, med 6pt 
före och 4pt efter 
stycket. 
Sen fylls det på med brödtext i 
Akagi-book som är i storlek 10 
punkter och har 4 punkter efter 
varje stycke. 

Vilket ger en bra indelning. När nästa 
rubrik kommer ska det läggas in i 
samma stil.  

Lorem ipsum dolor sit 
amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
urna erat, sodales a feugiat vitae, 
ultrices nec massa. Duis sapien 
lectus, faucibus id fringilla ac, 
fermentum sit amet diam.  

In hac habitasse platea dictumst. 
Vivamus convallis, erat eu tincidunt 
facilisis, lacus erat facilisis lorem. 

Ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
urna erat, sodales a feugiat vitae, 
ultrices nec massa. Duis sapien 
lectus, faucibus id fringilla ac, 
fermentum sit amet diam.  

In hac habitasse platea dictumst. 
Vivamus convallis, erat eu tincidunt 
facilisis, lacus erat facilisis lorem, id 
viverra nunc metus vel purus.  

Sed eu mi dui, id fringilla 
magnaLorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
urna erat, sodales a feugiat vitae, 
ultrices nec massa. Duis sapien 
lectus, faucibus id fringilla ac, 
fermentum sit amet diam.  

In hac habitasse platea dictumst. 
Vivamus convallis, erat eu tincidunt 
facilisis, lacus erat facilisis lorem, id 
viverra nunc metus vel purus.  

Sed eu mi dui, id fringilla magna 

De dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
urna erat, sodales a feugiat vitae, 
ultrices nec massa. Duis sapien 
lectus, faucibus id fringilla ac, 
fermentum sit amet diam.  

In hac habitasse platea dictumst. 
Vivamus convallis, erat eu tincidunt 
facilisis, lacus erat facilisis lorem, id 
viverra nunc metus vel purus.  

Ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
urna erat, sodales a feugiat vitae, 
ultrices nec massa. Duis sapien 
lectus, faucibus id fringilla ac, 
fermentum sit amet diam.  

In hac habitasse platea dictumst. 
Vivamus convallis, erat eu tincidunt 
facilisis, lacus erat facilisis lorem, id 
viverra nunc metus vel purus.  

Sed eu mi dui, id fringilla 
magnaLorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
urna erat, sodales a feugiat vitae, 
ultrices nec massa. Duis sapien 
lectus, faucibus id fringilla ac, 
fermentum sit amet diam.  

In hac habitasse platea dictumst. 
Vivamus convallis, erat eu tincidunt 
facilisis, lacus erat facilisis lorem, id 
viverra nunc metus vel purus.  

Sed eu mi dui, id fringilla magna 

Ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
urna erat, sodales a feugiat vitae, 
ultrices nec massa. Duis sapien 
lectus, faucibus id fringilla ac, 
fermentum sit amet diam.  

In hac habitasse platea dictumst. 
Vivamus convallis, erat eu tincidunt 
facilisis, lacus erat facilisis lorem, id 
viverra nunc metus vel purus.  

Sed eu mi dui, id fringilla 
magnaLorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
urna erat, sodales a feugiat vitae, 
ultrices nec massa. Duis sapien 
lectus, faucibus id fringilla ac, 
fermentum sit amet diam.  

In hac habitasse platea dictumst. 
Vivamus convallis, erat eu tincidunt 
facilisis, lacus erat facilisis lorem, id 
viverra nunc metus vel purus.  

Sed eu mi dui, id fringilla magna 

Platshållare för 
bild 

Platshållare för 
bild 

Rubrikplats 

Att lita på vår egen förmåga.  
Att tro att allt är möjligt så 
länge vi gör det tillsammans.  
Att planera för framtiden men 
leva i nuet. Att bry oss om oss 
själva och andra.  
Det är Tibro. 

Kontaktpersoner: Tibro kommun 
Centrumgatan 17 

543 80 TIBRO 
Växel: 0504-180 00 
kommun@tibro.se 

Här har vi placerat 
texten om ”Jag är 
Tibro”.

Logotyp och kontakt-
uppgifter placeras 
alltid på baksidan 
längst ner till höger.

Här presenteras Powerpoint-
mallarna, som du ska 
använda när du utformar 
A5-broschyrer på egen hand. 
Har du frågor gällande 
utformning av broschyrer 
eller vill ha en utvecklad 
grafisk form på en trycksak, 
kontakta kommunens 
kommunikationsstrateg.

Rubrik

[BILDMARKERING]

Rubrik, bild och färgval är det 
som skiljer våra broschyrer 
åt på framsidan. I övrigt är 
layouten alltid densamma.

Å-illustration i nederkant
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Att bli familjehem

Broschyrer (exempel)

Kontaktpersoner:  
Namn Namnsson, tel 0504-180 01  
Namn Namnsson, tel 0504-180 01 

Att lita på vår egen förmåga.  
Att tro att allt är möjligt så länge vi  
gör det tillsammans. 
Att planera för framtiden men leva i nuet. 
Att bry oss om oss själva och andra. 
Det är Tibro.

Tibro kommun  
Centrumgatan 17 

543 80 TIBRO

Växel: 0504-180 00 
kommun@tibro.se 

www.tibro.se 

Att bli
familjehem

Samma färg i dessa fält.

Färgad ruta 
anpassad efter 
rubrik.

Färgad ruta i full bredd.

Å-illustration med halvtransparent (30%) fält i nederkant.Å-illustration med färgfält i nederkant.

Exempel A5 fram- och baksidor.
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Broschyrer (exempel)
BUDGET 2022
Tibro kommunExempel framsida för Tibro kommuns 

budget och 6-sidig folder.

Tibro kommun, Centrumgatan 17, 543 80 TIBRO Växel: 0504-180 00 kommun@tibro.se www.tibro.se 

Varför skydda?Tillgång till rent vatten av god kvalitet är helt livsnödvändigt för oss människor. 
I Tibro kan vi dessutom stoltsera med ovanligt gott och prisbelönt vatten.  Skyddandet av denna grundläggande resurs är därför en högt prioriterad  angelägenhet för såväl samhället som för människor i allmänhet.   
Det är viktigt att vi förebygger alla typer av försämring av vattenkvalitén. Detta säker-ställs både genom lagstiftning samt andra bestämmelser. Det innebär särskilda för-hållningsregler inom de skyddsområden vi har kring våra vattentäkter. 

vattenskydds- område

Att bo i ett  
Vid olycka inom ett vattenskydds- område, ring alltid 112. När du gör det så larmar SOS Alarm räddnings- tjänsten och vattenverket.

Lagar, regler och föreskrifter om skydd av vattentäkter återfinns i Miljöbalken kapitel 2, Naturvårdsverkets föreskrifter och i de  individuella vattendomarna för respektive skyddsområde: 
Skaraborgsläns allmänna kungörelser 1975.  Nr 63 B. Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Fagersånna 2:79, Ransbergs socken, Tibro kommun. 
Västerbyggens vattendomstol 1970   Dom: DA 63 Karlshaga-Fröstorp
Om du har några frågor, kontakta: Tibro kommun                       0504-180 00Miljösamverkan Östra Skaraborg  0500-49 36 30 

§

Tibro kommun, Centrumgatan 17, 543 80 TIBRO 

Växel: 0504-180 00 

kommun@tibro.se www.tibro.se 

Varför skydda?
Tillgång till rent vatten av god kvalitet är 

helt livsnödvändigt för oss människor. 

I Tibro kan vi dessutom stoltsera med 

ovanligt gott och prisbelönt vatten.  

Skyddandet av denna grundläggande 

resurs är därför en högt prioriterad  

angelägenhet för såväl samhället som 

för människor i allmänhet.  
 
Det är viktigt att vi förebygger alla typer av 

försämring av vattenkvalitén. Detta säker-

ställs både genom lagstiftning samt andra 

bestämmelser. Det innebär särskilda för-

hållningsregler inom de skyddsområden 

vi har kring våra vattentäkter. 

vattenskydds- 
område

Att bo i ett  
Vid olycka inom ett vattenskydds- 

område, ring alltid 112. När du gör 

det så larmar SOS Alarm räddnings- 

tjänsten och vattenverket.

Lagar, regler och föreskrifter om skydd av 

vattentäkter återfinns i Miljöbalken kapitel 2, 

Naturvårdsverkets föreskrifter och i de  

individuella vattendomarna för respektive 

skyddsområde:
 
Skaraborgsläns allmänna kungörelser 1975.  

Nr 63 B. Skyddsområde och skyddsbestämmelser 

för grundvattentäkt på fastigheten Fagersånna 

2:79, Ransbergs socken, Tibro kommun. 

Västerbyggens vattendomstol 1970   

Dom: DA 63 Karlshaga-Fröstorp

Om du har några frågor, kontakta: 

Tibro kommun                       0504-180 00

Miljösamverkan Östra Skaraborg  0500-49 36 30 

§

Tibro kommun, Centrumgatan 17, 543 80 TIBRO 
Växel: 0504-180 00 

kommun@tibro.se www.tibro.se 

Varför skydda?
Tillgång till rent vatten av god kvalitet är 
helt livsnödvändigt för oss människor. 

I Tibro kan vi dessutom stoltsera med 
ovanligt gott och prisbelönt vatten.  
Skyddandet av denna grundläggande 
resurs är därför en högt prioriterad  
angelägenhet för såväl samhället som 
för människor i allmänhet.   
Det är viktigt att vi förebygger alla typer av 
försämring av vattenkvalitén. Detta säker-
ställs både genom lagstiftning samt andra 
bestämmelser. Det innebär särskilda för-
hållningsregler inom de skyddsområden 
vi har kring våra vattentäkter. 

vattenskydds- 
område

Att bo i ett  Vid olycka inom ett vattenskydds- 
område, ring alltid 112. När du gör 
det så larmar SOS Alarm räddnings- 
tjänsten och vattenverket.

Lagar, regler och föreskrifter om skydd av 
vattentäkter återfinns i Miljöbalken kapitel 2, 
Naturvårdsverkets föreskrifter och i de  
individuella vattendomarna för respektive 
skyddsområde: 
Skaraborgsläns allmänna kungörelser 1975.  
Nr 63 B. Skyddsområde och skyddsbestämmelser 
för grundvattentäkt på fastigheten Fagersånna 
2:79, Ransbergs socken, Tibro kommun. 

Västerbyggens vattendomstol 1970   
Dom: DA 63 Karlshaga-Fröstorp

Om du har några frågor, kontakta: 
Tibro kommun                       0504-180 00
Miljösamverkan Östra Skaraborg  0500-49 36 30 

§
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Program, affischer och infoblad

INFORMATION  
från Tibro kommun 

Tibro kommun 
Centrumgatan 17 
543 80 TIBRO  

www.tibro.se  
kommun@tibro.se 

Växel: 0504-180 00

Tibro kommun 

Centrumgatan 17 

543 80 TIBRO 
 

www.tibro.se  

kommun@tibro.se 

Växel: 0504-180 00

INFORMATION  

från Tibro kommun INFORMATION  
från Tibro kommun 

Tibro kommun Centrumgatan 17 543 80 TIBRO 
 

www.tibro.se  kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00

Det finns flera olika mallar för flygblad, infoblad, 
program och affischer i Powerpoint, som du ska 
använda när du utformar trycksaker på egen hand. 
Har du frågor gällande utformning av trycksaker 
eller vill ha en utvecklad grafisk form på en trycksak, 
kontakta kommunens kommunikationsstrateg.

Affischer, program, informations- och flygblad 
kan utformas på  många olika sätt. Följande 
profilelement ska alltid finnas med på dessa 
trycksaker:

• Tibros profiltypsnitt Akagi Pro

• Ett färgat fält med någon av Tibrofärgerna  
i överkant där rubriken placeras.

• Tibrologotypen, som antingen placeras i övre 
högra hörnet eller i nedre högra hörnet.

• Någon av å-formerna samt webbadressen tibro.se.
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Anmäl idrottslaget, familjen, kompisgänget 
eller arbetskamraterna! Om man springer, 

joggar eller går väljer man själv!

17.30-20.00

Rankåsstafetten

www.tibro.se

Anmälan till XXX XXX@tibro.se senast XX maj.

17 MAJ
Varje lag får en nummerlapp, en person per lag springer en slinga 

på 1,2km och byter med varandra i laget, det lag som springer flest 
varv mellan 18.00-20.00 vinner pris. Det kommer att bjudas på 

underhållning, utlottning av priser m.m. Rankåsstugan kommer att 
vara öppen och Tibro OK säljer fika och grillar korv. 

- en folkfest i Sveriges 5:e bästa motionsområde!

Infoblad, program och affischer (exempel)

Spelkonvent ”Yo!CaTi-con”
Drakar, demoner, magi, tärningar och kort. En spännande 
och fantastisk dag i brädspelens förlorade värld. Kom och 
prova! Vi bjuder på fi ka.

När: lördag 29/10
Tid: kl. 10.00-16.00
Ålder: 13 år och uppåt
Anmälan: Drop-in! 

Spelkonvent ”Yo!CaTi-con”
Drakar, demoner, magi, tärningar och kort. En spännande 
och fantastisk dag i brädspelens förlorade värld. Kom och 
prova! Vi bjuder på fi ka.

När: lördag 29/10
Tid: kl. 10.00-16.00
Ålder: 13 år och uppåt
Anmälan: Drop-in! 

Spelkonvent ”Yo!CaTi-con”
Drakar, demoner, magi, tärningar och kort. En spännande 
och fantastisk dag i brädspelens förlorade värld. Kom och 
prova! Vi bjuder på fi ka.

När: lördag 29/10
Tid: kl. 10.00-16.00
Ålder: 13 år och uppåt
Anmälan: Drop-in! 

2017

Spelkonvent ”Yo!CaTi-con”
Drakar, demoner, magi, tärningar och kort. En spännande 
och fantastisk dag i brädspelens förlorade värld. Kom och 
prova! Vi bjuder på fi ka.

När: lördag 29/10
Tid: kl. 10.00-16.00
Ålder: 13 år och uppåt
Anmälan: Drop-in! 

Spelkonvent ”Yo!CaTi-con”
Drakar, demoner, magi, tärningar och kort. En spännande 
och fantastisk dag i brädspelens förlorade värld. Kom och 
prova! Vi bjuder på fi ka.

När: lördag 29/10
Tid: kl. 10.00-16.00
Ålder: 13 år och uppåt
Anmälan: Drop-in! 

Spelkonvent ”Yo!CaTi-con”
Drakar, demoner, magi, tärningar och kort. En spännande 
och fantastisk dag i brädspelens förlorade värld. Kom och 
prova! Vi bjuder på fi ka.

När: lördag 29/10
Tid: kl. 10.00-16.00
Ålder: 13 år och uppåt
Anmälan: Drop-in! 

Spelkonvent ”Yo!CaTi-con”
Drakar, demoner, magi, tärningar och kort. En spännande 
och fantastisk dag i brädspelens förlorade värld. Kom och 
prova! Vi bjuder på fi ka.

När: lördag 29/10
Tid: kl. 10.00-16.00
Ålder: 13 år och uppåt
Anmälan: Drop-in! 

Spelkonvent ”Yo!CaTi-con”
Brädspelens förlorade värld. Kom och prova! Vi bjuder på 
fi ka.

När: lördag 29/10
Tid: kl. 10.00-16.00
Ålder: 13 år och uppåt
Anmälan: Drop-in! 

www.tibro.se
Mer information

Höstlovs

PROGRAM
-kultur & fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Tibro kommun

Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola

Tibro kommun

Öppettider:

Måndagar:  9.00-12.30
Tisdagar: 9.00-12.30
Onsdagar:  9.00-15.00
Torsdagar:
Fredagar:

Måndagar och onsdagar kl. 10.30

Varmt välkommen till Träffpunkt Solsidan. Här är platsen som vill lysa upp vardagen för dig med återkommande 
aktiviteter och programverksamhet. Hoppas att du hittar något som passar just dig!

GYMNASTIK – för dig som vill hålla kroppen i trim

Måndagar  kl. 13.30 ojämna veckor och torsdagar kl. 10.30 jämna veckor

QIGONG – lugna rörelser till stilla musik

Tisdagar kl. 13.30

BINGO 
Spela 3 spel till en kostnad av 15 kronor

Torsdagar kl. 10.30 ojämna veckor

LINEDANCE
Kom och dansa eller bara lyssna till den härliga musiken!
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Infoblad, program och affischer (exempel)

16-22 m

2022

70-TALSKONSERT  
i Forum

Stadsvandring Zumba

Vandring runt 
Prästaberget

PANELDEBATT OM TIBRO SOM IDROTTSKOMMUN

Och mer därtill..!

Växtmarknad 
på VillAnn’s

INVIGNING AV Å-LEDEN
Måndag 16 maj

Kl. 17 vid Inredia
RANKÅSSTAFETTEN

Torsdag 19 maj

Kl. 18 på Rankås

ANKJOGGEN
Lördag 21 maj

Kl. 14-17 på Ånaplan

Tillsammans 
för en bättre 

hälsa!16-22 MAJ

Sagostund Special

Läs mer på tibro.se/mabra

DOJANS VÅRAVSLUTNING
Fredagen den 18 maj 

kl. 17-20 på fotbollsplanen  
vid Smuleberg

• Fotboll
• Basket

• Brännboll
• Slackline

Det bjuds även på korv med bröd och dricka.  
Vi är utomhus så ha på dig kläder efter väder!

• Halli hallå
• Egna förslag

AKTIVITETER:
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Roll-ups
Det finns några olika InDesign-mallar som du 
kan använda när du utformar rollups på egen 
hand. Följande profilelement ska alltid finnas 
med på Tibro kommuns rollups:

• Tibros profiltypsnitt Akagi pro.

• Ett färgat fält med någon av Tibrofärgerna i 
överkant där Tibrologotypen och rubriken 
placeras.

• Den nya, stiliserade å-formen med tibro.se, 
som finns i fyra olika varianter: Vit å-linje, 
svart å-linje, vit å-linje med ett tonat fält 
samt vit å-linje med ett färgat fält.

Har du frågor gällande utformningen av 
roll-ups eller vill ha en utvecklad grafisk form 
på en roll-up kontaktar du kommunens 
kommunikationsstrateg. 
 

• Modern landsbygdsskola  
  i två plan med hemvister 
• Lek- och lärmiljöer präglade av naturen  
• Traditionell form med modern design
• Stora öppna gemensamma ytor
• Välkomnande skolrestaurang och bistro
• Mellanstor idrottshall
• Pedagogisk utveckling med stor 
  elev- och personalmedverkan

RANSBERGS SKOLA
– Tibros nya landsbygdsskola

Glädje • Trygghet • Lärande

#viärtibro 
”Vi skapar en positiv framtid 
med gemensamma krafter” 
Att lita på vår egen förmåga. Att tro att allt  
är möjligt så länge vi gör det tillsammans. 
Att planera för framtiden men leva i nuet. 
Att bry oss om oss själva och andra. Det är Tibro.

TIBRO KOMMUN
– Vård och omsorg i framkant 

Att lita på vår egen förmåga.  
Att tro att allt är möjligt så 
länge vi gör det tillsammans.  
Att planera för framtiden  
men leva i nuet. Att bry oss  
om oss själva och andra.  
Det är Tibro.

#viärtibro
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Utformning av beachflaggor ska ske i samråd med 
kommunens kommunikationsstrateg. Profiltypsnittet 
Akagi Pro och någon av Tibrologotyperna ska alltid 
finnas med på beachflaggor. Bakgrundsfärgen på 
beachflaggor ska vara svart, vit eller någon av  
Tibros profilfärger.

Beachflaggor
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3.8 Digital kommunikation
Tibro kommuns hemsida, www.tibro.se, är navet 
för all kommunikation om Tibro. Sidan har en 
grafisk form och ett innehåll som signalerar Tibros 
kärnvärden: omtanke, självtillit, samverkan och 
handlingskraft. Tibrologotypen, å-formerna 
och Tibrofärgerna är naturliga, grafiska inslag. 
Det ska finnas tydliga länkar till och från alla 
samverkande digitala kanaler. 

Allt innehåll – såväl texter, som dokument, bilder  
och filmer – ska vara tillgänglighetsanpassade. 
Har du frågor om detta, kontakta kommunens 
kommunikationsstrateg.
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Alla Tibro kommuns sociala mediekanaler och andra digitala 
kanaler ska ha en avsändarsignatur och kontaktinformation, 
som gör att det tydligt framgår att informationen kommer 
från Tibro kommun. 

Huvudregeln är att någon av Tibrologotyperna – företrädes- 
vis den fyrkantiga Tibrologotypen eller T-symbolen – ska 
användas och att kontaktinformation till ansvarig verk- 
samhet ska finnas på väl synlig plats i de kanaler där det  
är möjligt. När det inte är möjligt eller lämpligt att använda 
Tibrologotypen ska alternativ signatur fastställas i samråd  
med kommunikationsstrategen. 

Tibro kommun använder sociala mediekanaler i syfte att 
marknadsföra kommunen och olika evenemang, skapa 
förutsättningar för ökad dialog med kommuninvånare 
och företagare samt för att snabbt sprida och inhämta 
information till och från kommuninvånarna vid samhälls-
störningar. För mer information om innehåll i och hantering 
av sociala medier, se ”Rutin för arbete med sociala medier 
i Tibro kommun”.

Avsändarsignatur i sociala medier och andra digitala kanaler
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PowerPointmall

Alla digitala presentationer ska skapas i den 
framtagna PowerPointmallen, som innehåller  
en startsida, flera sidmallar med platshållare  
för text, bilder, tabeller,diagram och filmer,  
en temastartsida samt en slut-/kontaktsida. 

Det går att ändra bakgrundsfärg på alla  
sidmallar utom på slutsidan. Det görs med  
hjälp av knappen Ändra färg på sida i Power- 
Pointprogrammet. Det finns även en bildbank 
med Tibrobilder i den nya PowerPointimallen. 
Dessa bilder kan endast infogas i en bildplats- 
hållare.

Powerpointmallen finns tillgänglig direkt 
i programmet Powerpoint på alla datorer 
i Tibro kommuns nätverk. En manual om 
hur du arbetar med Powerpointmallen 
finns här: T:\Tibro\Grafisk Profil\ 
02. Instruktioner och manualer. 
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Digitala infartstavlor och presentationsskärmar
En ”skylt” på de digitala infartstavlorna ska bestå av ett  
kort och enkelt budskap (ska kunna uppfattas på en sekund) 
och en beskrivande bakgrundsbild utan för många detaljer. 
Endast Tibro kommuns typsnitt Akagi Pro ska användas och 
textstorleken ska vara minst 20 cm. 

Bakgrundsbilderna får inte ha vit eller ljus bakgrund eftersom 
skylten då kan bli bländande. En digital skylt får inte innehålla 
telefonnummer eller webbadress. Bör heller inte innehålla 
logotyp. Framtagna mallar ska användas.

Presentationsskärmar med tydlig avsändare  
På våra presentationsskärmar ska det framgå vem som är 
avsändare. Visas film gäller de anvisningar som finns för  
film, visas bild för bild – fotografier eller PowerPoint – ska 
loggan finnas med på varje bild. Storlek och placering är 
valfritt. 
 
Om presentationsskärmen i sig är tydligt märkt med Tibro 
kommun som avsändare behöver inte det som visas också 
vara märkt.
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Grafisk profilering i Tibro kommuns filmer
Tibro kommuns filmer ska ha 
en grafisk form som tydligt 
visar att det är kommunen 
som är avsändare. Övriga 
anvisningar framgår av våra 
rutiner för filmproduktion.

Vid skapandet av  
tumnagelbilder  
används fastställda  
grafiska mallar.

Den negativa (vita) varianten 
av den rektangulära Tibro- 
logotypen ska placeras i  
övre högra hörnet i hela 
filmsekvensen.

Alla filmer avslutas med 
följande outrobild med 
Tibroklubban, hash- 
tagen #viärtibro och  
adressen till Tibro  
kommuns webbplats,  
www.tibro.se.

När Tibro kommun har  
producerat filmen läggs  
följande bild med  
produktionsinformation  
direkt efter outrobilden  
eller efter alla eventuella 
eftertexter. 
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Avsändarsignatur i mail och bakgrunder för digitala möten
Tydlighet är a och o i all kommunikation. När du 
skickar mail eller deltar i ett digitalt möte ska det 
tydligt framgå att du representerar Tibro kommun. 
Du ska förse dina mail med en avsändarsignatur 
som består av den rektangulära logotypen, ditt 
namn i versaler samt titel, enhet och/eller förvalt-
ning, kommunens adress och ett telefonnummer 
där du kan nås. Du skriver ditt namn, din titel och 
dina kontaktuppgifter i typsnittet Arial.

När du deltar i externa, digitala möten bör du 
använda Tibro kommuns digitala bakgrund,  
som finns i fem olika profilfärger.

 
CHRISTINA FROH, KOMMUNIKATIONSSTRATEG
Kommunledningskontoret, Tibro kommun 
christina.froh@tibro.se I www.tibro.se
Direkt: 0504-181 13, vxl 0504-180 00 
Besöksadress: Centrumgatan 17, 543 30 TIBRO 
Postadress: Tibro kommun, 543 30 TIBRO 
PEPPOL-ID: 0007:2120001660

Avsändarsignatur  
Logotyp: Cirka 25 mm bred.  
Finns att hämta i mappen Grafisk profil, 
sökväg T:\Tibro\Grafisk Profil\03. Logotyper 
och profilelement. Kan även kopieras från 
en kollegas e-postsignatur. 

Typsnitt: Calibri, punktstorlek 9 
Färg: Den mörkaste grå nyansen 
 

Bakgrundsgrafik: Finns i färgerna Tibro 
Khaki, Tibro Olive, Tibro Orange, Tibro 
Sky blue och Tibro Tomato.
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3.9 Skyltning
Tibro kommuns skyltar ska utformas enligt 
den grafiska profilen. På informations- 
skyltar vid fritidsområden, motionsspår, 
besöksmål och kommunala projekt ska 
Tibrologotypen, en eller flera Tibrofärger 
och gärna även någon av å-formerna  
finnas med som naturliga inslag. Såväl 
rubriker som text skrivs med profiltyp- 
snittet Akagi Pro.

För skyltning av kommunala byggnader 
och anläggningar finns särskilda riktlinjer.

Utformningen av nya skyltar ska fastställas 
i samråd med kommunikationsstrategen. 



Exempel på informationsskyltar
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Skyltning av kommunala byggnader
Kommunala byggnader ska skyltas upp 
med respektive namn skrivet med gemena 
bokstäver i typsnittet Akagi Pro med 
variant 3 av Tibro-logotypen – T-symbolen 
– placerad framför namnet. När nya 
kommunala byggnader ska byggas ska 
plats för skylt fastställas under planerings- 
processen. Vid renovering ska den aktuella 
byggnaden förses med en ny skylt med  
den fastställda utformningen. Utformning 
och placering av skylt fastställs i samråd 
med kommunikationsstrategen.
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Fordon och arbetskläder som kommunen 
tillhandahåller ska vara försedda med en  
specialutformad kommunlogotyp som består av 
den rektangulära varianten av Tibrologotypen 
samt ordet KOMMUN i versaler.

3.10 Arbetskläder och fordon
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Den specialutformade Tibrologotypen med ordet KOMMUN i versaler ska placeras på väl synlig plats på framsidan 
av alla arbetskläder. Som komplement till detta kan den fyrkantiga Tibrologotypen placeras på höger ärm på 
jackor, västar och andra överdelar. Vid val av färger ska någon av Tibros profilfärger eller en närliggande kulör 
väljas alternativt svarta eller vita plagg. Undantagna från detta färgkrav är arbetskläder i varselfärger. 

När ny leverantör av arbetskläder anlitas ska alltid kommunens kommunikationsstrateg kontaktas, tel 0504-181 13. 

Arbetskläder
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Den specialutformade Tibrologotypen med ordet KOMMUN i versaler ska placeras på väl 
synlig plats på höger och vänster framdörr på alla fordon och den fyrkantiga logotypen 
skap placeras på bakluckan. Logotypens färg – svart eller vit – anpassas efter fordonets 
färg så att högsta möjliga kontrast uppnås. 

Fordon
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Pikétröjor i profilfärger

Vid framtagning av namnskyltar ska kommunens reception kontaktas. Framtagning av profilkläder och profilprodukter 
sker i samråd med kommunikationsstrategen. Beroende på de olika produkternas utformning måste det beslutas om 
logotypvariant, placering av logotyp och eventuella grafiska element från fall till fall. Vid val av färger ska någon av Tibros 
profilfärger eller en närliggande kulör väljas alternativt svarta eller vita plagg. Utformningen av nya profilprodukter  
ska präglas av Tibros värdegrund och vision. Grundregeln är att Tibros profilprodukter ska vara bruksföremål med en 
tilltalande design.

3.11 Profilkläder och profilprodukter

Exempel på pikétröja i profil-
färger med logotyp centrerad 
på ryggen (variant 1 av grund-
formen) samt på vänster bröst 
(variant 2 av grundformen).

Namnskyltar (75 x 38 mm) 
Rektangulär svart bricka med  
rundade hörn och vit yta i  
ABS-plast med magnet.
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Profilkläder
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Profilprodukter

Ballonger

Fågelholk 
(Finns inte i sorti-
mentet)

USB-minnen (8 GB samt 
2 GB i presentförpackning)

Reflex

Nyckelring  
med flasköppnare

Frisbee. Finns i färgerna  
Tibro Olive, Tibro Tomato,  
Tibro Sky Blue och Tibro Orange

Tibroklubban som 
gelégodis

Nyckelring med ficklampa

Tumstock

Pennor

Stengodsmugg 
i kartong 2 stengodsmuggar 

i trälåda 

Nyckelband

Pin med 
kommunvapnet

Hammare



Tibroklubban i trä 
Finns i två storlekar.  
Den stora klubban levereras 
i presentförpackning
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Badhandduk

Profilprodukter, forts.

Tibroklubban som  
silversmycke 
(finns ej i lager)

SlipsnålVattenflaska

Paraply  
finns i två  
utföranden

Påsar i tyg och plast

Ryggsäck
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4. Att kommunicera 
Tibro tillsammans
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För ett ännu starkare varumärke
Vår förhoppning är att kommunens företagare och föreningar med stolthet vill presentera sig som en del av  
Tibro. Ju fler som använder vår logotyp som integrerad avsändare, desto starkare och mer enade framstår vi  
som kommun. 

Det är även möjligt för företag och föreningar att låna kommunens marknadsföringstält vid större evenemang 
och att köpa produkter ur Tibro kommuns profilsortiment till självkostnadspris. Det finns även en powerpoint- 
presentation om Tibro som kan användas vid besök.

PowerPoint-presentation om TibroMarknadsföringstält

Träningsoverall

Tibrologotypen  
med undertext.
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Nu har du sett exempel på hur varumärket Tibro kommun 
ska kommuniceras. Hoppas du har fått tips och inspiration 
som du själv kan jobba vidare utifrån:

Med en varm omtanke, fylld av självtillit, i samverkan och 
med stor handlingskraft – på vårt alldeles egna Tibrosätt.


