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Formål
Retningslinier og anvendelse for designmanual
Ved at følge Lolland Kommunes designmanual kan du sikre dig, at du bruger de rigtige fonte og
farver, at logoet er placeret korrekt og øvrige retningslinjer, der skal til for, at din modtager ikke er i
tvivl om, at det er Lolland Kommune, der er afsender. Retningslinjerne i manualen skal bruges på alt
fra plakater og rapporter til biler, tøj og kuglepenne. Manualen skal ikke ses som en spændetrøje,
men som nogle simple regler og principper, der giver plads til kreativ udfoldelse.

Målgruppe for designmanual
Designmanualen er et værktøj til dem, der skal arbejde med profilen. Det kan f.eks. være Lolland
Kommunes medarbejdere, designere, reklamebureauer, trykkerier og andre leverandører, der udarbejder materiale, hvor Lolland Kommune er afsender.

Kontakt vedr. designmanual
Kommer du i tvivl, eller har du spørgsmål til manualen, er du velkommen til at kontakte
Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk eller på tlf. 54 67 65 37.
Designmanualen er opdateret og vedtaget i Lolland Kommune, Direktionen den 17/12-2019.
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Profil
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Lolland Kommunes visuelle profil
Om profilen
Den visuelle profil består overordnet af 4 grundelementer: Lolland Kommunes logo, identitetsfarver, typografier og særlige grafiske elementer. Grundelementerne og deres anvendelse skaber
tilsammen en markant og konsekvent profil.

Lolland Kommunes logo
Logoet er det bærende element i den visuelle profil. Det består af to specialtegnede elementer:
Navnetrækket og symbolet med grågæs. Navnetrækket har et moderne og let genkendeligt udtryk.

Lolland Kommunes identitetsfarver
Lolland Kommunes identitetsfarver er en vigtig del af den visuelle profil. Lolland Kommunes hovedfarver er Mørkeblå og Grøn. Den mørkeblå farve er mørk, så gæssene tydeligt står frem. Den grønne
farve er frisk som markerne i det tidlige forår. Ud over hovedfarverne er der valgt en række let anvendelige sekundære farver.

Typografier
Candara og Verdana er primære typografier i den visuelle profil.

Abcdefeghijklmopqrstuvwyzæøå
Abcdefeghijklmopqrstuvwyzæøå
Abcdefeghijklmopqrstuvwyzæøå
Abcdefeghijklmopqrstuvwyzæøå

Candara Regular
Candara Bold
Verdana Regular
Verdana Bold
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De grafiske elementer - den skrå bjælke/hældningen
Den skrå bjælke/hældningen er bl.a. det, der gør Lolland Kommunes visuelle identitet unik.
Den skrå bjælke/hældningen bliver bl.a brugt i publikationer, pjecer, flyers, invitationer m.m. Den
kan både bruges i farvede flader men også i billeder. Graden af hældningen er taget fra byvåbnet i
logoet, og hældningen skal således altid være 3,2 grader.
Læs retningslinjer for brug af den skrå bjælke/hældningen her.

De grafiske elementer - grågæs
Grågæssene i kommunens logo kan anvendes som grafisk element på forskellige måder. Se eksempler på brug af grågæssene her.
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Lolland Kommunes logo
Baggrund for logo
Logoet er det bærende element i Lolland Kommunes visuelle profil. Logoet repræsenterer Lolland
Kommune udadtil og skal bruges som beskrevet i denne manual for at opnå størst mulig genkendelighed og effekt.
Logoet består af to specialtegnede elementer: Navnetrækket og symbolet med grågæs.

Symbolet
Lolland Kommunes nye symbol udtrykker naturen på Lolland; at der er højt til himmelen, og at
Lolland Kommune vil fremad. Grågåsen bor her og trækker hen over Lolland på sin vinterrejse til
Spanien. Horisonten – det grønne felt forneden – slutter skævt op til det hvide, som er Lollands
flade horisont. Den blå farve er mørk, så gæssene tydeligt står frem. Den grønne farve er frisk
som markerne i det tidlige forår.

Navnetrækket
Lolland Kommune er skrevet med små bogstaver for at give særpræg, sådan at det klart fremgår,
at det er Lolland Kommune og ikke en anden organisation eller et stednavn. De små bogstaver er
med til at gøre kommunen mindre højtidelig og mere imødekommende.
Det er vigtigt altid at bruge en original logofil, og at elementerne i logoet bevarer deres indbyrdes
proportioner.

Lolland Kommunes symbol
Grågæs

Lolland Kommunes
navnetræk

Størrelser
De foretrukne størrelser af Lolland Kommunes logo vises nedenfor. De er defineret i forhold til de
mest anvendte papirformater.
Det er vigtigt, at Lolland Kommunes logo synes ens i størrelse, når det optræder på en række
materialer, der ses i sammenhæng.

A4 (297 mm x 210 mm - logohøjde 13 mm)

A5 (210 mm x 148,5 mm - logohøjde 10 mm)

A3 (297 mm x 420 mm - logohøjde 17 mm)
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Respektafstand
Respektafstanden tager afsæt i 1/3 af logoets højde i sider, bund og top, som vist i eksemplet.
Lolland Kommunes logo skal som regel fremstå så klart som muligt uden at blive forstyrret af andre visuelle elementer. Der er derfor defineret en respektafstand omkring logoet. Denne afstand
bør holdes fri for al typografi, grafiske elementer og detaljerige områder i illustrationer og fotos.

1/3 x

1/3 x

1/3 x

1x

1x

1/3 x

1/3 x

1/3 x

Baggrundskontrol
Lolland Kommunes logo skal som udgangspunkt optræde i farve på hvid baggrund. Sort og grå
version bruges, hvor der ikke er mulighed for farve. Enkeltfarvet sort version bruges, hvor der
ikke er mulighed for raster.
Hvis Lolland Kommunes logo placeres på en farvet baggrund, er det vigtigt altid at afstemme
farvernes indbyrdes forhold, så Lolland Kommunes logo aflæses optimalt.
På fotografisk baggrund skal Lolland Kommunes logo placeres i et roligt område af fotoet.
Det er vigtigt, at Lolland Kommunes logo synes ens i størrelse, når det optræder på en række
materialer, der ses i sammenhæng.
De samme regler gælder for Lolland Kommunes øvrige logovarianter.
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Varianter
Lolland Kommunes logo er tilgængelig i forskellige varianter for at sikre størst mulig funktionalitet.
Lolland Kommunes logo skal som udgangspunkt optræde i den horisontale version. Den vertikale
version kan bruges i tilfælde, hvor den horisontale version ikke passer til formatet. Den vertikale
centrede version bruges kun i helt særlige tilfælde, hvor det giver mening, at symbolet med grågæs er centreret. Symbolet med grågæs kan ligeledes i særlige tilfælde optræde alene. Kontakt
Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk, hvis du er i tvivl.
Det er vigtigt altid at bruge en original logofil, og det er vigtigt, at elementerne i logoet bevarer
deres indbyrdes proportioner.

Logo - Horisontal

Logo - Vertikal

Logo - Vertikal og centreret

Lolland Kommunes symbol
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Institutionslogoer
Teams og decentrale enheder (institutioner), som har behov for skiltning med navn, egen hjemmeside eller brevskabelon, kan anvende et særligt designet logo, som er en kombination af
navnet og Lolland Kommunes oﬃcielle logo. Institutionslogoerne skal være korte (læsevenlige)
og sikre en visuel genkendelighed. institutionslogoerne er med blå tekst og Lolland Kommunes
typografi; Candara Bold. Det er ikke tilladt selv at sætte tekst over, under eller ved siden af det
ordinære logo. Se eksempler på institutionslogoer herunder.

Eksempler på institutionslogoer

Ravnsborgskolen

Park og Vej

Snoezelhuset

PPR

Center for Handicap

Erhvervshavne

Sektor – xx.xx.xxxx

Lolland Havne

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 00
www.lolland.dk

Center for Handicap

Eksempel på Lolland Kommunes Havne-hjemmeside
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Eksempel på A5-publikation

Lolland Kommunes identitetsfarver
Lolland Kommunes identitetsfarver er en vigtig del af den visuelle profil og er med til at skabe
genkendelighed udadtil. Farverne er nøje udvalgt og afstemt i forhold til hinanden. Det er vigtigt,
at identitetsfarverne altid reproduceres korrekt. Vær opmærksom på, at farver kan variere i
udtrykket alt efter, hvilken overflade de trykkes på. For at opnå den mest korrekte farvegengivelse skal der refereres til specialfarven (Pantone) som visuelt udgangspunkt.

Primære og sekundære farver
Lolland Kommunes primære farver er mørkeblå og grøn. Hovedfarverne er repræsenteret i logoet
og bruges gennemgående i alt trykt og digitalt materiale.

Sekundær

Sekundær

Sekundær

Sekundær

Primær

Primær

Ud over primærfarverne er der valgt en række sekundære farver, der kan suppleres med og
bruges i forbindelse med grafer, baggrunde og anden grafik. Både de primære og de sekundære
farver kan bruges i forskellige toningsgrader.
Mørkeblå 100%
Pantone 294
cmyk: 100 - 68 - 7 - 30
rgb: 0 - 52 - 120
hex: #003478

Grøn 100%
Pantone 369
cmyk: 73 - 0 - 100 - 0
rbg: 88 - 166 - 24
hex: #58a618

Lyseblå 100%
Pantone 2905
cmyk: 45 - 1 - 0 - 1
rgb: 143 - 202 - 231
hex: #8FC9E6

Blågrøn 100%
Pantone 638
cmyk: 89 - 0 - 9 - 0
rgb: 0 - 155 - 187
hex: #009BBB

Limegrøn 100%
Pantone 382
cmyk: 34 - 0 - 100 - 0
rgb: 190 - 214 - 0
hex: #BED600

Umbra 100%
Pantone 5825
cmyk: 22 - 15 - 86 - 55
rgb: 130 - 124 - 52
hex: 827C34

Mørkeblå 80%

Mørkeblå 60%

Mørkeblå 40%

Mørkeblå 20%

rgb: 51 - 93 - 147
hex: #335D93

rgb: 102 - 133 - 174
hex: #6685AE

rgb: 153 - 174 - 201
hex: #99AEC9

rgb: 204 - 214 - 228
hex: #CCD6E4

Grøn 80%

Grøn 60%

Grøn 40%

Grøn 20%

rbg: 112 - 182 - 95
hex: #70B65F

rbg: 145 - 196 - 131
hex: #91C483

rbg: 188 - 213 - 167
hex: #BCD5A7

rbg: 213 - 231 - 207
hex: #D5E7CF

Lyseblå 80%

Lyseblå 60%

Lyseblå 40%

Lyseblå 20%

rgb: 165 - 213 - 236
hex: #A4D4E4

rgb: 188 - 223 - 241
hex: #BBDEF0

rgb: 210 - 234 - 245
hex: #D2E9F3

rgb: 233 - 244 - 250
hex: #E8F3F8

Blågrøn 80%

Blågrøn 60%

Blågrøn 40%

Blågrøn 20%

rgb: 51- 175 - 201
hex: #33AFC9

rgb: 102 - 195 - 214
hex: #66C3D6

rgb: 153 - 215 - 228
hex: #99D7E4

rgb: 204 - 235 - 241
hex: #CCEBF1

Limegrøn 80%

Limegrøn 60%

Limegrøn 40%

Limegrøn 20%

rgb: 203 - 222 - 51
hex: #CBDE33

rgb: 216 - 230 - 102
hex: #D8E666

rgb: 229 - 239 - 153
hex: #E5EF99

rgb: 242 - 247 - 204
hex: #F2F7CC

Umbra 80%

Umbra 60%

Umbra 40%

Umbra 20%

rgb: 155 - 150 - 93
hex: #9B965D

rgb: 180 - 176 - 133
hex: #B4B085

rgb: 205 - 203 - 174
hex: #CDCBAE

rgb: 230 - 229 - 214
hex: #E6E5D6

Designmanual Lolland Kommune 17.12.2019 – 11

Grafiske elementer/særlige kendetegn
I Lolland Kommunes visuelle identitet bruger vi følgende grafiske elementer som ”grafisk krydderi”

Den skrå bjælke/hældningen
Den skrå bjælke/hældningen er bl.a. det, der gør Lolland Kommunes visuelle identitet unik.
Hældningen er taget fra byvåbnet i loget og skal altid hælde 3,2 grader.
Den skrå bjælke/hældningen bliver bl.a brugt i publikationer, pjecer, flyers, invitationer m.m. Det
skrå element kan både bruges i farvede flader, men også på billeder.

Brug altid 3,2 graders hældning som i logoet.

3,2 grad

Den kommunale ungeindsats
i Lolland Kommune

Job i Park og Vej
Er du en af vores nye kollegaer i Park og Vej?
Vi søger lige nu en belægningsmand/struktør og en
maskinfører.
Læs mere på www.lolland.dk/job.
Ansøgningsfrist den 1. juli 2019.
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3,2 grad

Grågæs

Sektor – xx.xx.xxxx

Grågæssene i kommunens logo kan anvendes som ”grafisk krydderi” på forskellige måder, Gæssene skal bearbejdes i et grafisk program. Kontakt Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på
mail kommunikation@lolland.dk for vejledning.

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 00
www.lolland.dk
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Billedestil og billedbrug
Retningslinjer for brug af fotos i materiale med Lolland Kommune som afsender
1.

Brug så vidt muligt troværdige og lokale billeder fra Lolland Kommune. Personerne på billederne skal agere naturligt i den situation, du gerne vil illustrere, og det valgte billede skal repræsentere Lolland Kommune.

2. Det er ikke tilladt at hente billeder fra Google eller øvrige steder på Internettet. Kun på fotodatabaser, godkendt af Lolland Kommune.
3. Undgå så vidt muligt cliparts. Brug i stedet rigtige fotos. Ofte er det lige så nemt og hurtigt at
tage et billede med sin mobiltelefon som at søge cliparts frem i en fotodatabase.
4. Har du taget fotos med personer på, skal du huske at indhente samtykke, jf. Persondataloven.
Du finder blanket med samtykke på Lolland Kommunes Intranet - Værktøjer - Kommunikation
og Design - Fotos og Video (kun for Lolland Kommunes medarbejdere) .
5. Henter du fotos fra Lolland Kommunes fotodatabase, skal du tjekke i Info (ved at klikke på billedet), om fotografen skal krediteres, og om der er givet samtykke, såfremt der er personer på
fotoet.
6. Brug gerne store og enkle billeder, der understøtter budskabet i teksten. Brug hellere ét godt
billede end mange små. Undgå at fylde hele fladen ud med billeder. Det er bedre at der er luft i
et layout, end at det er tætpakket.
7. Sørg altid for, at billederne er i en god opløsning. Det vil sige ca. 200-300 dpi til tryksager og 72
dpi til web. Se eksempler herunder.
8. Beskær hensigtsmæssigt. Se eksempler på gode og dårlige beskæringer herunder.
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Fotodatabaser
I Lolland Kommune bruger vi en intern fotodatabase til opbevaring af Lolland Kommunes fotos.
Her finder du et udvalg af billeder til præsentationer mm.
I Lolland Kommune vil vi allerhelst bruge lokale og autentiske billeder. Er det af gode grunde ikke
muligt, henviser vi til en ekstern købe-fotodatabase. Læs mere om brug af eksterne billeder på
Lolland Kommunes Intranet under Værktøjer - Kommunikation og Design - Fotos og Video (kun
for medarbejdere i Lolland Kommune).

Fotos fra Lolland
Eksempler på lokale billeder, der kan bruges til f.eks. PowerPoint-præsentationer.

Designmanual Lolland Kommune 17.12.2019 – 15

Lolland Kommunes Typografi
Primære typografier
Candara og Verdana er primærtypografierne i Lolland Kommunes visuelle profil. Candara og
Verdana er begge standard i Microsofts programmer.
Candara er en typografi med en moderne og troværdig karakter. Formen er livlig, uden at være
påtrængende og giver en venlig og læselig tekst. Candara er særdeles velegnet til overskrifter, i
publikationer, plakater, øvrige trykte materialer og skiltning.
Skrifttypen Verdana er en klassisk og udbredt skrifttype. Den generøse bredde og afstand mellem Verdanas tegn gør at læsbarheden især er god på skærmen. Verdana skal bl.a. bruges i brevkorrespondance, mailkorrespondance, i PowerPoint-præsentationer, på Infoskærme og i Lolland Kommunes fagsystemer.

Candara

Verdana

Candara er særdeles velegnet til overskrifter, i publikationer, plakater, øvrige trykte materialer og skiltning.

Verdana skal bl.a. bruges i brevkorrespondance, mailkorrespondance, i PowerPoint-præsentationer, på Infoskærme og i
Lolland Kommunes fagsystemer.

16 – Designmanual Lolland Kommune - 17.12.2019

Publikationer
og annoncer
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Publikationer
Der er udarbejdet retningsgivende skabeloner til opsætning af Lolland Kommunes publikationer i
formatet A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm) samt M65 (99x210).

Mål og afsnitsformater – A4-publikation
10 mm 7 mm

10 mm
Forside – Variant 1

Forside – Variant 2

21 mm
13 mm
21 mm

Hældning 3,2 grad

Publikation A4

Titel:
Candara Bold 33/36

Lolland Kommune

Undertitel:
Candara Regular 20/24

Publikation A4

50 mm
Boks: Transparens 85%

Lolland Kommune

10 mm
10 mm

10 mm

Indhold

10 mm
Manchet:
Candara Bold 16/20

Overskrift:
Candara Bold 32/35

Tur Facea ebis sint fugita milla
apedit alit omniet eiuristio
Udicieni molorestius, imincta volenitatia sim ium quam quam lignis recus
aliciunt rera de volupta coribustis
dolore non pernatus. Aximpor rerum
volorecti sunt. Git, omnis aut?
Offici ommoluptatem ad eserepelis errovit lam aut
odistiunt volut acera volupta sperferectem qui ne
quatiae. Nequibuscit eos antiis alicab iur aut utam
fugitatet hilles nobis ut moditatusa veles doluptati
duntion nobitiis nos et mos etur sime nimus sequis et endi inihic te laborem eum fugiat enectibus
volor res rerovid modic te sum doluptat id ullibus.
Nos maio totatem vendi beri ditam endiasit doluptur? Qui di is que officia con eossincium, qui
doluptatati doluptatae pe sita qui que comnihilit estrum fugit as magnis ex eatur maionseque
niminit rest, que perum ium fugia dera antion
essimpor aut imollaborit laut od quodi archilitium
simusame sima voluptas re res maio berovide.

Erorehent faciendae sed que consedi commodi odis aspero tet alis illorum quo exped quodis
qui idebis milla apedit alit omniet plaborem quid
untia volorum delenim quundaerspid ulparum que
maio. Itatem si ut accatio dem corporeperio volor
acea nonse erum dolores doluptatem nis aut rem
inullat.

Aque reiuristior sitio. Caborum veniendita
Sitatqui sere etusam nus explabores mos ex eum
dentionsed et reptaqu idelendit, sumquatur? Quiatia eost eaquia nis voluptae volut placitaerum volorum cus volori tem eiur sam, sa simendu citius
nataspe rioreptat.
Tatios recturiam eic tem illabo. Pos eicto quisint
apelita ssimet dit aut aut odi corepe corumqui conessit velest, tectatem vendem fugiamenis ex est
occae por moditiande voluptae sumentiasi suntur,
ut autecer eperum cone duntem lis ne ne debisim
postorrundit pos eatur, cus voluptas con pe core,
sequiatur, iliam volorro torit est dellorro doloritem. Et maione nes sam evenect otatem. Iminven

Brødtekst:
Candara Regular 10/13
ditatum sinim restia doluptation con explitae moluptatiae aut iduntibus estiatem fuga. Et accume
nis doloreium num repedi ipsa quiaest otateture
culluptae nimpos aut ex eum erissed maion reratur solorem et, utam idiatin nonse nimende parum
quo ma voluption reicimil maxim quas asse cori to
te illacculpa veressi tiissi aut optaturesto cus aut
quas elistibus.
Us rae dolupic illacia nimagni atust, ommodis
ipicid quisinc ianime dis audi venis ipsam aliqui at
arciam, sunt fugit que dolorem et eoste sitio. Et
ressum, ut ilique niaturi oressimusa cum rem id
et quisciatisi dis ea quae iliquid itatium quaspelit
laboribus apero magnime nisquiatiaes qui blam ini
dolorem porioriatium quo idusamus quiae preperibus aliquo etur serum experepe etus moluptae
molum quodi optati ditem. Cid qui ulliquo tem.
Ga. Nem et offictu repudae perenetur, nim iur?

10 mm

10 mm

Bagside

Mellemrubrik:
Candara Bold 14/17
Aut que nuscit quaes el iun
Nes sin rerume maionem velent, susciendicto este id et minventio cuscia simus, eatiis
rehent earum in perundi occae nos autateceptat voles estiunture, assunturia sed experitiuri
verspel moluptat.
Fugias duciis acesti ipsa sunto invendam, voluptatem reriostisque ipidus.
Offic temos eicto doluptat.
Tatus ex est, comnimet aut antotatetus restibus deles aut vero es ut quam doluptaquo dolorem quis experrunt fugit, ute dis apieturNam
sam aut il ilis dionsequi discita cons. Net as
quatum dolenda quati ut ad ut laccaep udae.

Molorepel eum nonsed quo de rerorit voluptur
magnimollam et ex ea volum, inveria volum quibus autem reptame destibus ent.

Id undam fugiti sitatium ipsapiciant

Aut que nuscit quaes el iun

Runtin cupta ipiendae. Estia vellitas nonem exerum rae conserferum vid quam, od moluptatatat
hitibus vollaut restibus dolupie nisque vid quos
aut quaspelecum sant, sition poreperro imus
maiorerum doluptis evendaest, sollecae pro dolutem porenih itatempor sin nonsequi odit listio
voluptae. Ugia velentiis moluptas que volor sinvereperio omniene ius.

Nes sin rerume maionem velent, susciendicto este id et minventio cuscia simus, eatiis
rehent earum in perundi occae nos autateceptat voles estiunture, assunturia sed experitiuri
verspel moluptat.

Serfero eaque ius dent ius, volenis vel es volorem
perumquam harchiti ute quas eatius incto culpa
et, quiberem venda velestiisi nobitas qui od que
odicia il ipsam qui intiist quo de ni que raestiberem in perspidi offic te nis int as et esciden torrovid es perum earum lam cumendae laut minum
faccabo. Xerios re perernam nonse et, sequas
voluptae as doles sumquae stibusdam quis ea
consequae culparum fugit lit, totassin re, conet et,
consers perrum velendus et assusdant, officiur mil
mo ipsam quuntiur, ipsam, volesti ncipsan dendae
liquia sam untent escil ium ipsantis dolor aditature
volenda ecuptae ne reped quod magnam consequas mint officiaernat et pra dipsanda.
4 – xxxxxx– xxxxxx

10 mm
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Sektor – xx.xx.xxxx

50 mm

Indhold

Fugias duciis acesti ipsa sunto invendam, voluptatem reriostisque ipidus.
Offic temos eicto doluptat.
Tatus ex est, comnimet aut antotatetus restibus deles aut vero es ut quam doluptaquo dolorem quis experrunt fugit, ute dis apieturNam
sam aut il ilis dionsequi discita cons.

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 00
www.lolland.dk

xxxxxx– xxxxxx – 5

10 mm

10 mm

Mål og afsnitsformater – A5-publikation
10 mm 5 mm

10 mm
Forside - variant 1

Forside - variant 2

15 mm
10 mm
15 mm

Hældning 3,2 grad

Titel:
Candara Bold 26/29

Publikation A5

Boks: Transparens 85%
Min. 35 mm

Lolland Kommune

Undertitel:
Candara Regular 16/18

Publikation A5
Lolland Kommune

Hældning 3,2 grad
15 mm
10 mm

10 mm

8 mm

Indhold
Overskrift:
Candara Bold 22/25

20 mm

Manchet:
Candara Bold 14/17

Alitatqui sam, sunti dolupti dolore sa
volo imus magnihil ipsus ea doluptatur,
qui nonsece rorrum utatur? Entemquaeped magniminci berum fugit omnimustia quo consequasi de nobis doluptiscium acea vendand istrunt vent ab isti
ra dignatiore net alit rata que doloruptatem quiatat

Endiant, vel ipsam im volumen
Et pa volorat iatatibus, aditam qui qui
ut alis ania con etus se que ratiis molore
volorit offic tem exerchil eum harunt,
id eni im quis rempore none nes sint,
cus, odis explaborem idio. Sed quiam,
arum volore velique volore, comnimp
orendae nos cus aut harum nos suntium
fuga. Itaquati blabor sit, opta suntust
auta quam, necesti si arcimi, sum
ducipic tem. Imin corum nonsequam
abo. Ritae pa dolo etur rem fuga. Aximo
doloruptio blaceat aspeligni dolut as ipit
iliquiatiunt ant que autempores est et
qui volorio volloriant.
Enis dus, sequibus mosae verum voluptaquid que esenist venitatus, occus eum
ligBoreseq uiscienim quid quatusciatus
nestiori veles modipsam eium quiae
ente etur modita consequia quisitis in
pos moluptatio tecepudit idem eius si

10 mm

10 mm

Bagside
Kontakt:

Tur Facea ebis sint fugita tur fugita
Iquiam rempori vitCiate con
expere ex eumendam, ommos everferfero exeribus
doluptatus as ium nam volupid ut odigniste

10 mm

Iliquiatiunt ant
Que autempores est
Tlf. xx xx xx xx
Que autempores est iliquiatiunt ant
xxxxxx@xxxxx.dk • www.xxxxxx.dk

aspel ea invent vendem vollacc aeperup
tatest aute plitiis secum eatur aut ommodipid quis ea nus dendantiisto magnate mporem. Itatus corem dolumquam
fuga. Ribusam, ipsande roreptur?

Iquiam rempori vit, sed es
eiunt ute aut dolfi
Ut occae non nobitatiunt, volore pratem
eum, undit ut mo opta autam quam
natur? Quiatemquia simporibust, in pre
cusame ium nam volupid ut odigniste si
bla verro blaudip sanihic ipsandi sinullatur, ut millabor aliqui is illentios in
reptur, quo volupta
Ut occae non nobitatiunt, volore pratem
eum, undit ut mo opta autam quam
natur? Quiatemquia simporibust, in pre
cusame ium nam volupid ut odigniste si
bla verro blaudip sanihic ipsandi sinullatur, ut millabor aliqui is illentios in
reptur, quo volupta

Lum nam volupid ut
•

Si bla verro blaudip sanihic
ipsandi,

•

sinullatur, ut millabor aliqui is
illentios in reptur, quo volupta
quidelia quate eum re prate,

•

por alitatqui sam, sunti dolupti
dolore sa volo im,

•

ium nam volupid ut odigniste si
bla verro blaudip sanihic ipsan.

Billedtekst:
Candara Regular 8/10
Vendis incipsum iunt laccus es ini offic totament quame

Millabor aliqui is illentios i
Magnisitassit plicium verovidunt vitaqui ssitati dellum aditionse oditius re
sinustrum alit vitisse quasin repudan
turibus vendis incipsum iunt laccus es
ini offic totament quame nisque nonse
conetus et, volor maximus abore, eum
hit as explacerist, ipienimpor as cullest,
id etureheniae. Udam, cus.
Ciate con expere ex eumendam, ommos
everferfero exeribus doluptatus as ium
nam volupid ut odigniste si bla verro
blaudip sanihic ipsandi sinullatur, ut
millabor aliqui is illentios in reptur, quo
volupta quidelia quate eum re prate por
alitatqui sam, sunti dolupti dolore sa
volo imus magnihil ipsus ea doluptatur,
qui nonsece rorrum utatur? Entemqua-

eped magniminci berum fugit omnimustia quo consequasi de nobis doluptiscium acea vendand istrunt vent ab isti
ra dignatiore net alit rata que doloruptatem quiatat endiant, vel ipsam im volumentis et pa volorat iatatibus, aditam
qui qui ut alis ania con etus se Rempore
none nes sint, cus, odis explaborem idio.
Sed quiam, arum volore velique

Titel – dato/version

Indhold

15 mm

10 mm
10 mm

10 mm

Itaquati blabor sit, opta suntust auta blabor sit
Quam, necesti si arcimi, sum ducipic
tem. Imin corum nonsequam abo. Ritae
pa dolo etur rem fuga. Aximo doloruptioolupitmo.
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Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 67
www.lolland.dk

Titel – 5

Indhold: En eller to spalter

Brødtekst:
Mellemrubrik:
Candara Regular 10/12,5 Candara Bold 13/15
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10 mm

Mål og afsnitsformater – M65-publikation (3-ﬂøjet)
Indhold

7 mm

7 mm 7 mm

Bagside

7 mm 12 mm

Forside

7 mm

10 mm

15 mm

15 mm

Tiis derum et dianis
Pelitia quam as ad quibusam, seque nos eum es molo
quo quibercium vel ium quis am eum dem verectur sundend.

Hældning
3,2 grad

Alia nos doloreh
Alia nos doloreh endebitaqui dolupta testem quid qui a
sunt dolorepro officaerumet as nonsequatat.
Tiis derum et dianis enis errum, soluptaqui te senihicipsa
iuntiusam aditaturio idi core maionse quatemo lestium
rempor anim aut alicil magnatur?

Pelitia quam as ad
Litat ea doluptatum rentianda, iuntiusam aditaturio idi
core maionse quatemo lestium rempor anim aut alicil.

Eet ium solorendi alit

Brødtekst:
Candara Regular 10/12,5

Aut faccaecabore non re, con eossequ odicid qui ut
earcim net laut re sit omnis acillorit ut officius, ommossit
reptam illuptiate perio quo enditas eosamen daestia a
ide laboriae essintia destiberfere cuscienimped quunt
laborum quat.

Litat ea doluptatum rentianda
Eet ium solorendi alit aut faccaecabore non re,
con eossequ odicid qui ut earcim net laut re
sit omnis acillorit ut officius, ommossit reptam
illuptiate perio quo enditas eosamen daestia a
ide laboriae essintia destiberfere cuscienimped
quunt laborum quat.

Pelitia quam as ad
ut officius, ommossit reptam illuptiate perio
quo enditas eosamen daestia a ide laboriae essintia destiberfere cuscienimped quunt laborum .

7 mm
7 mm

Hældning
3,2 grad

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 00
www.lolland.dk

7 mm
7 mm 7 mm

7 mm

Indhold

Titel:
Candara Bold 24/28

M-65
ﬂyer
M65-ﬂ
yer

7 mm 7 mm

Undertitel:
Candara Regular 16/18

Lolland
LollandKommune
Kommune

Boks:
Højde: Min. 35 mm
Transparens 85%
7 mm

7 mm 7 mm

Indhold

7 mm 7 mm

7 mm

Indhold

7 mm
15 mm

Overskrift:
Candara Bold 18/20
Manchet:
Candara Bold 14/17

Pelitia quam as ad

Pelitia quam as ad

Pelitia quam as ad quibusam, seque nos
eum es molo quo quibercium vel ium
quis am eum dem verectur sundend

Alia nos doloreh endebitaqui dolupta testem quid qui a
sunt dolorepro officaerumet as nonsequatat.

Alia nos doloreh endebitaqui dolupta testem quid qui a
sunt dolorepro officaerumet as nonsequatat.
Tiis derum et dianis enis errum, soluptaqui te senihicipsa
iuntiusam aditaturio idi core maionse quatemo lestium
rempor anim aut alicil magnatur?

Litat ea doluptatum rentianda
Eet ium solorendi alit aut faccaecabore non re, con
eossequ odicid qui ut earcim net laut re sit omnis acillorit
ut officius, ommossit reptam illuptiate perio quo enditas
eosamen daestia a ide laboriae essintia destiberfere
cuscienimped quunt laborum quat.

Litat ea doluptatum rentianda
Eet ium solorendi alit aut faccaecabore non re, con
eossequ odicid qui ut earcim net laut re sit omnis acillorit
ut officius, ommossit reptam illuptiate perio quo enditas
eosamen daestia a ide laboriae essintia destiberfere
cuscienimped quunt laborum quat.
ut officius, ommossit reptam illuptiate perio quo enditas
eosamen daestia a ide laboriae essintia destiberfere
cuscienimped quunt laborum quat.

Mellemrubrik:
Candara Bold 13/15

Tiis derum et dianis enis errum, soluptaqui te senihicipsa
iuntiusam aditaturio idi core maionse quatemo lestium
rempor anim aut alicil magnatur?
Alia nos doloreh endebitaqui dolupta testem quid qui a
sunt dolorepro officaerumet as nonsequatat.
Tiis derum et dianis enis errum, soluptaqui te senihicipsa
iuntiusam aditaturio idi core maionse quatemo lestium
rempor anim aut alicil magnatur?

Litat ea doluptatum rentianda

Mellemrubrik:
Candara Bold 13/15

Eet ium solorendi alit aut faccaecabore non re, con
eossequ odicid qui ut earcim net laut re sit omnis acillorit
ut officius, ommossit reptam illuptiate perio quo enditas
eosamen daestia a ide laboriae essintia destiberfere
cuscienimped quunt laborum quat.

Litat ea doluptatum rentianda
Eet ium solorendi alit aut faccaecabore non re, con eossequ odicid qui ut earcim net laut re sit omnis acillorit ut

Billedtekst:
Candara Regular 8/10

Vendis incipsum iunt laccus es ini offic totament
quame nisque nonse co Vendis incipsum iunt laccus es offic

Litat ea doluptatum rentianda
•
•
•
•
•
•

e et ium solorendi alit aut faccaecabore non
re, con eossequ odicid qui ut earcim net laut
re sit omnis acillorit ut officius, ommossit
reptam illuptiate perio quo enditas eosamen
daestia a ide laboriae essintia destiberfere
cuscienimped quunt laborum quat.

7 mm
7 mm

7 mm
7 mm 7 mm
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7 mm 7 mm

7 mm

Intern

Politikker, strategier og rapporter
Der er udarbejdet retningslinjer for Lolland Kommunes strategier, rapporter, politikker m.m. Se
eksempler på forsider og bagsider nedenfor.
Politikker layoutes af kommunikationsafdelingens grafiker, når politikken er vedtaget i byrådet.
Kontakt Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk.

Politik - forside

Politik - forside

Plan- og Udviklingsstrategi - forside
HØRING

Sammenhængende børnepolitik

Social- og Arbejdsmarkedspolitik

En stærk næste generation i Lolland Kommune

2019-2021 Lolland Kommune

Vedtaget af Byrådet 27. juni 2019 i Lolland Kommune

Vedtaget af Byrådet 23. april 2019

Lolland Lever Livet
Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2030
Forslag

Politik og rapport - bagside

Politik og rapport - bagside

Rapport - forside

Rapportforside
Skriv undertitel her

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 00
www.lolland.dk

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 00
www.lolland.dk
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Annoncer
Annoncer benytter sig i hovedtræk af de samme principper som gælder for publikationer. I annoncer går billedmateriale samt den skrå blå bjælke dog til kant.
De viste eksempler skal ses som retningsgivende. Har du brug for at få udarbejdet en annonce,
kan du kontakte Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk
A4 magasin – branding

3 spalter – avis
Fakta
Quibus eiur ad et omni res
doluptas praepero et omnis
senitium fugiam facil il molupta spelest rem volupturest,
isitate.

Bosætningskampagne
Si bla comnia velicianis et liquiatur ad quasitae. Et voloreicatio od
quatur? Osanim idelestiant et ut qui dolo ere eos doluptae.
La sincia vid ea conse et volestissi sum quis simincit pe niatibe archit im reptatus
veriber ferspictem untem volupta eptatur, et plamet, omnimolupta sinitibus eum es
soluptatiam quid que sollani.

Smagen af Lolland
– Besøg Lollands gårdbutikker

di ipitae vent volupta tionseque vent fuga. Namus, volupta taeptatur, ne maximus
volupta nost dipis ad et lat labores es etum fugia numquam re, quam repero bernat
et adis mo dolorpos con eat ut ut oﬃcia verferum ea doluptate pos elesectatet ut
alibusti tem inctur, ut auta quae. Nequiatquia nienimp oriatur?

Itiasperum rat explant eicae veniet omnihictus molo vent est
quatqui vid ut audicipid moloreium ullanisitis autemporis reiusandi que nonserio id
eatiumq uodisqu atecerf erunte veriant eic tem rem quis sitiore ptatem que sitioribus
aut volo eos id que nimpore

Si bla comnia velicianis et liquiatur ad
quasitae. Et voloreicatio od quatur? Osanim

Itiasperum rat explant eicae veniet omnihictus
molo vent est

ptatibus estoren imusant ipsum fugitatiam volori doloreicae dust, apiendi nemolorum
fuga. Ovidelluptam hicatia dolore pellit qui alia volupta tquodi dit aborerf erferum
venessed quaepero magnihi tasped eum fugiatiat.

quatqui vid ut audicipid moloreium ullanisitis
autemporis reiusandi que nonserio id eatiumq
uodisqu atecerf erunte veriant eic tem rem quis
sitiore ptatem que sitioribus aut volo eos id que
nimpore.

Ugit, odigeni mendaest exeri ommolor itatem faceriora sa poreria quo berspidusae oﬃcip suntibus

Smagen af Lolland
La sincia vid ea conse et volestissi sum quis
simincit pe niatibe archit im reptatus veriber
ferspictem untem volupta eptatur, et plamet,
omnimolupta sinitibus eum es soluptatiam quid
que sollani.

– Besøg Lollands gårdbutikker

di ipitae vent volupta tionseque vent fuga. Namus, volupta taeptatur, ne maximus volupta nost
dipis ad et lat labores es etum fugia numquam re,
quam repero bernat et adis mo dolorpos con eat
ut ut oﬃcia verferum ea doluptate pos elesectatet ut alibusti tem inctur, ut auta quae. Nequiatquia nienimp oriatur?

ptatibus estoren imusant ipsum fugitatiam volori
doloreicae dust, apiendi nemolorum fuga. Ovidelluptam hicatia dolore pellit qui alia volupta
tquodi dit aborerf erferum venessed quaepero
magnihi tasped eum fugiatiat.
Ugit, odigeni mendaest exeri ommolor itatem
faceriora sa poreria quo berspidusae oﬃcip.

Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo · tlf. 5467 6767

•

Um quae dolo ilisitatius, sandam quas molores molorporum, voluptas eossimolorro te rerum volorendit que cores ma ea debiti,

•

dolupta sperrum quunto quid ma vent vellantur aut inullaut ulpa dolut.

faccupta inulpa provid maximuscium, ute suntorum ut aut omnimillit quate lique pos
alitis ex enissim usaecea qui dem volestorem. Tectini tem delecus acerepr atusape
llacimagnis qui conem earumqui cum in net velestia autecea perferum debis miliquam
qui nonsectur re magnam aspeliquunt adigniatiore nobis es eum acepe ipidus volut
oﬃcillat excepellab il magnati.

2 spalter– avis
Job i Park og Vej

Lokalt kampprogram – 4 spalter

Er du en af vores nye kollegaer i Park og Vej?
Vi søger lige nu en belægningsmand/struktør og en
maskinfører.
Læs mere på www.lolland.dk/job.
Ansøgningsfrist den 1. juli 2019.

Lolland Lever Livet
Gode jobmuligheder, attraktive boliger, fantastisk natur og et stærkt fællesskab. Lolland har masser at byde på, og vi
vil gerne dele det med dig! Gå på opdagelse på lollandleverlivet.dk
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Publikationer – Lolland-skabeloner
Lolland-skabelonerne finder du i Word. Her har har du mulighed for selv at opsætte flyers, pjecer,
rapporter, plakater, programmer og invitationer. Du kan selv rette materialerne til løbende, når
der opstår behov for at ændre i tekst eller billeder.
Skabelonerne gør det nemt at overholde kommunens designmanual og er derfor med til at sikre
ensartethed i kommunens visuelle identitet. Du finder skabelonerne under fanen Lolland Kommune, når du åbner Word. Hvis du ikke har Lolland Kommune-fanen i Word, kan du hente skabelonerne på Lolland Kommunes Intranet - Værktøjer - Kommunikation og Design - Skabeloner. Har du
spørgsmål eller brug for vejledning i Lolland-skabelonerne, kontakt Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk.

Eksempler - Lolland-skabeloner
A5-publikation

Lystfiskeri
Læs om lystfiskeri på lolland og få
overblik over fiskesteder

A3-plakat

Invitation

Designmanual Lolland Kommune 17.12.2019 – 23

Intern
Eksempler - Lolland-skabeloner

A4-publikation
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Skiltning
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Skiltning - pyloner
Nedenfor ses eksempler på Lolland Kommunes pyloner. Kontakt Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk for vejledning, hvis du er i tvivl.

Typografi: Candara
Standard-størrelser i cm:
70x120, 70x150, 70x200, 90x120, 90x150, 90x200, 130x300
Administrationsbygningen
6,5 cm

Logo centreres vertikalt og
horisontalt i den hvide kasse
og går til margen

Jernbanegade 7

6,5 cm

Altid
horisontalt logo

Hvid kasse
Højde 28 cm

Hældning 3,2
grad

Distriktsskolen Vest
Byskoleafdelingen
Nørrevold 13

P-plads
Maribo Kajakklub
Kraftcenter Lolland Falster
Familiebadestrand
Naturpark Maribosøerne

Skillestreger ved
flere linjer - 7 punkt

Toiletter

70 x 120 cm

8 cm

Altid runde
pil-symboler

8 cm

Hvid kasse
Højde 28 cm
Hældning 3,2
grad
Skillestreger ved
flere linjer - 7 punkt

70 x 150 cm

Altid horisontalt logo

Sundhedscenter
Maribo

Altid hvidt logo
ved eksterne samarbejdspartnere

Indgang A
Indgang B
11 cm

Sdr. Boulevard 84, 4930 Maribo

11 cm

90 x 120 cm
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Altid runde
pil-symboler

Evt. adressefelt

70 x 200 cm

Skiltning - øvrig
Kontakt Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk for
vejledning i design af skilte, hvis du er i tvivl.

Safariskilt
70 og 90 cm bredde. Typografi: Candara
7,5 cm

Altid horisontalt logo

7,5 cm
Hvid kasse
Højde 15 cm

Maribo Skole
Blæsenborgafdelingen
Centerafdelingen
SFO Søtrolden

Vingeskilt
40 x 20 cm. Typografi: Candara
2,5 cm

Altid horisontalt logo

2,5 cm
Hvid kasse
Højde 6 cm

Afdelingsskoleleder
Planform skilt
75 x 30 cm. Typografi: Candara
5,0 cm

Altid horisontalt logo

5,0 cm
Hvid kasse
Højde 7,5 cm

Kontor
Afdelingsskoleleder

Skillestreger ved
flere linjer - 7 punkt
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Biler
Alle Lolland Kommunes køretøjer skal have et synligt horisontalt logo, så de entydigt kan identificeres. Logoet skal være 34,5 cm i bredden og placeres samme sted på alle biler, som vist nedenfor på begge sider af bilen.
Til lyse biler bruges det horisontale logo med blåt og grønt navnetræk. Til mørke biler bruges det
horisontale logo med hvidt og grønt navnetræk.
Er du i tvivl om, hvilket logo du skal anvende, er du velkommen til at kontakte Lolland Kommunes
kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk for vejledning.

K004

K004

K004
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K004

K004

Roll-up
Retningslinjer for roll-up
• Størrelse: 850 mm x 2150 mm (bredde x højde).
• Farvet top eller evt. billede. Farvet bund og top i overensstemmelse med designmanualens
farver. (Hældning på top skal være 3,2 grader).
• Lolland Kommunes horisontale logo placeres nederst (centreres som vist på billede).
• Overskrift i top justeres på midten (vertikalt og horisontalt).
• Afstand fra bund til logo: 18 cm af hensyn til, at der skal være plads til roll-up-stativ. Altid farvet baggrund med logo, der passer til farven.
• P.g.a. størrelsen på roll-ups, skal eventuelle billeder være i høj opløsning (spørg grafiker, hvis
du er i tvivl).
• Obs! Hvis der står flere roll-ups på række, skal de have et ensartet udtryk, f.eks. samme højde i
toppen.
Du kan kontakte Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk
for vejledning.

FLEXBOLIG

Akkreditering
Ældre & Sundhed

Ældre & Sundhed

Kvalitet

Flexbolig
FLEXBOLIG

”

Med en
flexbolig kan
du få det bedste
fra livet i byen og
på landet.

”

Læs mere på
flexbolig.nu

Lolland Kommune
er WHO Healthy City
Lolland Kommune er optaget i det europæiske sundhedsnetværk ”Healthy Cities”, som ledes af FN-organisationen WHO.
WHO’s europæiske “Healthy Cities Network” er et netværk af
europæiske byer, som har forpligtet sig til at arbejde med sundhed og bæredygtig udvikling.

Den nuværende fase (2014-18) styrker os i:
•

at bringe de vigtigste interessenter sammen til at arbejde
for sundhed og trivsel,

•

at udnytte ledelse, innovation og forandring og

•

forbedre potentialet til at løse lokale folkesundhedsmæssige
udfordringer.

Arbejdsmiljø
Hvad er en flexbolig?
Boligejere og potentielle købere kan ansøge deres
kommune om at bruge en helårsbolig til såkaldt
flexbolig, så den kan benyttes som både helårsbolig
og fritidsbolig.

Sund By Netværket
Lolland Kommune er desuden en meget aktiv
deltager i det danske ”Sund By Netværk”, hvor vi orienterer os
om hvad der sker på sundhedsområdet i Danmark og samtidig
lader os inspirere af andre kommuners måder at arbejde med
sundhed og forebyggelse på.

Hvor ligger flexboligerne?
I Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner
kan alle helårsboliger, med få undtagelser, gøres til
flexboliger. De kan ligge i byen, langs kysten eller på
landet.

Læs mere på flexbolig.nu

18 cm

Designmanual Lolland Kommune 17.12.2019 – 29

l:

Reklamematerialer
I Lolland Kommune er det ikke kun et ensartet, gennemgående udtryk i publikationer og andre
trykte produkter, der sikrer en rød tråd i vores grafiske udtryk og kommunikation. Vi kommunikerer også igennem de forskellige fysiske artikler, der er til rådighed i vores daglige arbejde.
For at sikre ensartethed og en gennemgående linje skal køb
alt merchandise og beklædning
Til: Loaf
lland Kom
Annette Ch mune
overholde designmanualens retningslinjer vedr. farvevalg og
placering
ristoﬀers af logo.
en
Artikel

:
110091
I visse tilfælde kan der være behov for at afvige fra retningslinjerne
i designmanualen.
Inden dette
Mulepose
m/lang ha
Kvalitet: 10
Til: Lolland Kommune
nk
0% bomul
Dato: 24.10.12
FarvDer
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sker, skal Lolland Kommunes kommunikationsafdeling
kontaktes.
foretages
en
konkret,
e: Blå 09
Annette Christoffersen
Print:
Ordrenr.: 75651
Fra: Tegnestuen, Charlotte Skov Potempa
“Lolland Ko
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Størrelse:
mmun
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SHOPS
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Placering:
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. 250 mm
Centreret
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Herunder
kan
du se et udvalg af reklamemateriale og beklædning i Lolland Kommune.
Artikel:
119470, Super Soft Basic Kuglepen, hvid/blå,
Tryk:

«Logo» + «lolland kommune» i farven Blå PMS 294C og Grøn PMS 369C

Størrelse:

Bredde ca. 50mm

Placering:

Centreret på krop ved siden af clip

Super Soft basic kuglepen, hvid/blå
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Standard ballon
Note : scale 1:1

Bolsjer

For at nå leveringstiden beder vi dig venligst læse
denne korrektur omhyggeligt, og send korrektur
godkendelsen til os på mail.

Standard T-shirt forside

Langhoff Promotion A/S
Edisonvej 1
7100 Vejle

For at nå © Langhoff Promotion A/S
leverings
tiden bede
denne ko
r vi dig ve
rrektur om
nligst læse
hyggeligt
turgodke
, og send
ndelsen til
e korrekTlf.: +45 7572 4555 os på mail.
Fax: +45 7572 4666

Standard
T-shirt bagside
www.langhoff.dk
info@langhoff.dk

NB! Der kan forekomme forskel mellem de angivne farver på
skærmen og det trykte resultat.

komme forskel
NB! Der kan fore
farver på
mellem de angivne
trykte resultat.
skærmen og det

NB! Der ka
n forekom
me forske
mellem de
l
angivne fa
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Standard krus

Scale: 1:1

venligst læse
stiden beder vi dig
For at nå levering
sende korrekr omhyggeligt, og
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til
n
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Scalmed
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e: 1:6 lang hank

n A/S
Langhoﬀ Promotio
www.langhoﬀ.dk
5
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Tlf.: +45 7572 455
info@langhoﬀ.d
6
Fax: +45 7572 466
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Breve og notater
Breve, notater og øvrig korrespondance udarbejdes ved hjælp af elektroniske skabeloner, som
oprettes via ESDH-systemet SBSYS eller Lolland Kommunes øvrige fagsystemer.
På skabelonerne bruges skrifttypen Verdana, og på henholdsvis brev- og notatskabelon fremgår
Lolland Kommunes horisontale logo i farver.

Webtilgængelighed
For at kunne overholde loven om webtilgængelighed er det bl.a. vigtigt at overholde Lolland
Kommunes retningslinjer for udarbejdelse af Word-dokumenter. Det er bl.a. et krav til webtilgængelighed, at dit Word-dokument er struktureret i overskriftsniveauer ved brug af panelet typografier.

25 mm

Du skal bruge panelet ”Typografier”, når du arbejder i et Word-dokument

50 mm

135 mm

15 mm
12,5 mm

Logohøjde 12,5 mm

20 mm

40 mm

Verdana Bold
11 (Overskrift 1)
Verdana Regular
10/14 (Normal)

Anders And
Paradisæblevej 111
1111 Andeby

Dato: 25. september 2019
Sags ID: 393427
Lolland Kommune
Strategi- og
Direktionssekretariatet
Postadresse
Strategi- og
Direktionssekretariatet
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Standardbrev
Video er en kraftfuld metode til at understrege dine ideer. Når du
klikker på Onlinevideo, kan du indsætte integreringskoden for den video, du vil tilføje. Du kan også skrive et nøgleord, hvis du vil søge
online efter en video, der passer bedst til dit dokument I Word finder
du design med sidehoveder, sidefødder, følgebreve og tekstfelter, der
passer til hinanden, så dine dokumenter kan se professionelle ud.
Du kan f.eks. tilføje matchende forside, overskrift eller margentekst.Klik på Indsæt for at vælge mellem elementerne i de forskellige
gallerier. Temaer og typografier hjælper også med til at holde dokumentet koordineret. Når du klikker på Design og vælger et nyt tema,
ændres billeder, diagrammer og SmartArt-grafik, så de passer til dit
nye tema.

Tlf.: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk
www.lolland.dk
Kontaktperson
Karina Hjorth Andreasen
Strategi- og
Direktionssekretariatet

Verdana Bold 8
Verdana Regular 8/11

kajan@lolland.dk
Tlf.: +45 2058 9660

Når du anvender typografier, ændres dine overskrifter til at matche
det nye tema. Spar tid i Word med nye knapper, der vises, når du har
brug for dem. Hvis du vil ændre den måde, som et billede passer i
dokumentet, skal du klikke på det, hvorefter der vises en knap med
layoutindstillinger ud for det. Hvis du vil indsætte en række eller
spalte i en tabel, kan du klikke på det sted, hvor du vil indsætte rækken eller spalten og klikke på plustegnet.
Også læsning er lettere i den nye læsevisning. Du kan skjule dele af
dokumentet og fokusere på den ønskede tekst. Hvis du vil stoppe
med at læse, før du når slutningen, husker Word, hvor du forlod det selv på en anden enhed. Video er en kraftfuld metode til at understrege dine ideer.
Når du klikker på Onlinevideo, kan du indsætte integreringskoden for
den video, du vil tilføje. Du kan også skrive et nøgleord, hvis du vil
søge online efter en video, der passer bedst til dit dokument I Word
finder du design med sidehoveder, sidefødder, følgebreve og tekstfelter, der passer til hinanden, så dine dokumenter kan se professionelle
ud. Du kan f.eks. tilføje matchende forside, overskrift eller margentekst.
Klik på Indsæt for at vælge mellem elementerne i de forskellige gallerier. Temaer og typografier hjælper også med til at holde dokumentet
koordineret. Når du klikker på Design og vælger et nyt tema, ændres
billeder, diagrammer og SmartArt-grafik, så de passer til dit nye
tema. Når du anvender typografier, ændres dine overskrifter til at
matche det nye tema.
1/2

Brev side 1

Brev side 2

Notat side 1

Notat side 2

Notat
Anders And
Paradisæblevej 111
1111 Andeby

Standardbrev
Video er en kraftfuld metode til at understrege dine ideer. Når du
klikker på Onlinevideo, kan du indsætte integreringskoden for den video, du vil tilføje. Du kan også skrive et nøgleord, hvis du vil søge
online efter en video, der passer bedst til dit dokument I Word finder
du design med sidehoveder, sidefødder, følgebreve og tekstfelter, der
passer til hinanden, så dine dokumenter kan se professionelle ud.
Du kan f.eks. tilføje matchende forside, overskrift eller margentekst.Klik på Indsæt for at vælge mellem elementerne i de forskellige
gallerier. Temaer og typografier hjælper også med til at holde dokumentet koordineret. Når du klikker på Design og vælger et nyt tema,
ændres billeder, diagrammer og SmartArt-grafik, så de passer til dit
nye tema.

Dato: 25. september 2019
Sags ID: 393427
Lolland Kommune
Strategi- og
Direktionssekretariatet
Postadresse
Strategi- og
Direktionssekretariatet
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf.: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk
www.lolland.dk
Kontaktperson
Karina Hjorth Andreasen
Strategi- og
Direktionssekretariatet

Spar tid i Word med nye knapper, der vises, når du har brug for dem. Hvis du vil ændre
den måde, som et billede passer i dokumentet, skal du klikke på det, hvorefter der vises
en knap med layoutindstillinger ud for det. Hvis du vil indsætte en række eller spalte i en
tabel, kan du klikke på det sted, hvor du vil indsætte rækken eller spalten og klikke på
plustegnet. Også læsning er lettere i den nye læsevisning.
Du kan skjule dele af dokumentet og fokusere på den ønskede tekst. Hvis du vil stoppe
med at læse, før du når slutningen, husker Word, hvor du forlod det - selv på en anden
enhed. Video er en kraftfuld metode til at understrege dine ideer. Når du klikker på Onlinevideo, kan du indsætte integreringskoden for den video, du vil tilføje.
Du kan også skrive et nøgleord, hvis du vil søge online efter en video, der passer bedst
til dit dokument I Word finder du design med sidehoveder, sidefødder, følgebreve og
tekstfelter, der passer til hinanden, så dine dokumenter kan se professionelle ud. Du kan
f.eks. tilføje matchende forside, overskrift eller margentekst.Klik på Indsæt for at vælge
mellem elementerne i de forskellige gallerier.
Temaer og typografier hjælper også med til at holde dokumentet koordineret. Når du
klikker på Design og vælger et nyt tema, ændres billeder, diagrammer og SmartArt-grafik, så de passer til dit nye tema. Når du anvender typografier, ændres dine overskrifter
til at matche det nye tema. Spar tid i Word med nye knapper, der vises, når du har brug
for dem.

kajan@lolland.dk
Tlf.: +45 2058 9660

Med venlig hilsen

Når du anvender typografier, ændres dine overskrifter til at matche
det nye tema. Spar tid i Word med nye knapper, der vises, når du har
brug for dem. Hvis du vil ændre den måde, som et billede passer i
dokumentet, skal du klikke på det, hvorefter der vises en knap med
layoutindstillinger ud for det. Hvis du vil indsætte en række eller
spalte i en tabel, kan du klikke på det sted, hvor du vil indsætte rækken eller spalten og klikke på plustegnet.

Notat vedr. medier
Video er en kraftfuld metode til at understrege dine ideer. Når du
klikker på Onlinevideo, kan du indsætte integreringskoden for den video, du vil tilføje. Du kan også skrive et nøgleord, hvis du vil søge
online efter en video, der passer bedst til dit dokument I Word finder
du design med sidehoveder, sidefødder, følgebreve og tekstfelter, der
passer til hinanden, så dine dokumenter kan se professionelle ud.
Du kan f.eks. tilføje matchende forside, overskrift eller margentekst.Klik på Indsæt for at vælge mellem elementerne i de forskellige
gallerier. Temaer og typografier hjælper også med til at holde dokumentet koordineret. Når du klikker på Design og vælger et nyt tema,
ændres billeder, diagrammer og SmartArt-grafik, så de passer til dit
nye tema.

Dato: 25. september 2019
Sags ID: 393427
Lolland Kommune
Strategi- og
Direktionssekretariatet
lolland@lolland.dk
www.lolland.dk
Kontaktperson
Karina Hjorth Andreasen
Strategi- og
Direktionssekretariatet
kajan@lolland.dk
Tlf.: +45 2058 9660

Notat
hvor du forlod det - selv på en anden enhed. Video er en kraftfuld
metode til at understrege dine ideer. Når du klikker på Onlinevideo,
kan du indsætte integreringskoden for den video, du vil tilføje.
Du kan også skrive et nøgleord, hvis du vil søge online efter en video, der passer bedst
til dit dokument I Word finder du design med sidehoveder, sidefødder, følgebreve og
tekstfelter, der passer til hinanden, så dine dokumenter kan se professionelle ud. Du kan
f.eks. tilføje matchende forside, overskrift eller margentekst.Klik på Indsæt for at vælge
mellem elementerne i de forskellige gallerier.
Temaer og typografier hjælper også med til at holde dokumentet koordineret. Når du
klikker på Design og vælger et nyt tema, ændres billeder, diagrammer og SmartArt-grafik, så de passer til dit nye tema. Når du anvender typografier, ændres dine overskrifter
til at matche det nye tema. Spar tid i Word med nye knapper, der vises, når du har brug
for dem.

Når du anvender typografier, ændres dine overskrifter til at matche
det nye tema. Spar tid i Word med nye knapper, der vises, når du har
brug for dem. Hvis du vil ændre den måde, som et billede passer i
dokumentet, skal du klikke på det, hvorefter der vises en knap med
layoutindstillinger ud for det. Hvis du vil indsætte en række eller
spalte i en tabel, kan du klikke på det sted, hvor du vil indsætte rækken eller spalten og klikke på plustegnet.
Også læsning er lettere i den nye læsevisning. Du kan skjule dele af
dokumentet og fokusere på den ønskede tekst. Hvis du vil stoppe
med at læse, før du når slutningen, husker Word, hvor du forlod det selv på en anden enhed. Video er en kraftfuld metode til at understrege dine ideer.

Karina Hjorth Andreasen

Når du klikker på Onlinevideo, kan du indsætte integreringskoden for
den video, du vil tilføje. Du kan også skrive et nøgleord, hvis du vil
søge online efter en video, der passer bedst til dit dokument I Word
finder du design med sidehoveder, sidefødder, følgebreve og tekstfelter, der passer til hinanden, så dine dokumenter kan se professionelle
ud. Du kan f.eks. tilføje matchende forside, overskrift eller margentekst.

Også læsning er lettere i den nye læsevisning. Du kan skjule dele af
dokumentet og fokusere på den ønskede tekst. Hvis du vil stoppe
med at læse, før du når slutningen, husker Word, hvor du forlod det selv på en anden enhed. Video er en kraftfuld metode til at understrege dine ideer.

Klik på Indsæt for at vælge mellem elementerne i de forskellige gallerier. Temaer og typografier hjælper også med til at holde dokumentet
koordineret. Når du klikker på Design og vælger et nyt tema, ændres
billeder, diagrammer og SmartArt-grafik, så de passer til dit nye
tema. Når du anvender typografier, ændres dine overskrifter til at
matche det nye tema.

Når du klikker på Onlinevideo, kan du indsætte integreringskoden for
den video, du vil tilføje. Du kan også skrive et nøgleord, hvis du vil
søge online efter en video, der passer bedst til dit dokument I Word
finder du design med sidehoveder, sidefødder, følgebreve og tekstfelter, der passer til hinanden, så dine dokumenter kan se professionelle
ud. Du kan f.eks. tilføje matchende forside, overskrift eller margentekst.

Spar tid i Word med nye knapper, der vises, når du har brug for dem.
Hvis du vil ændre den måde, som et billede passer i dokumentet, skal
du klikke på det, hvorefter der vises en knap med layoutindstillinger
ud for det. Hvis du vil indsætte en række eller spalte i en tabel, kan
du klikke på det sted, hvor du vil indsætte rækken eller spalten og
klikke på plustegnet. Også læsning er lettere i den nye læsevisning.

Klik på Indsæt for at vælge mellem elementerne i de forskellige gallerier. Temaer og typografier hjælper også med til at holde dokumentet
koordineret. Når du klikker på Design og vælger et nyt tema, ændres
billeder, diagrammer og SmartArt-grafik, så de passer til dit nye
tema. Når du anvender typografier, ændres dine overskrifter til at
matche det nye tema.

Du kan skjule dele af dokumentet og fokusere på den ønskede tekst.
Hvis du vil stoppe med at læse, før du når slutningen, husker Word,
1/2
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Intern

Kuverter
Eksempler på kuverter med Lolland Kommunes logo. Har du brug for kuverter med logo, kan du
kontakte Lolland Kommunes trykkeri.

C5 med rude

C5 uden rude

Returneres ved varig adresseændring

Returneres ved varig adresseændring

B6 - Kuvert til kort

Jernbanegade 7 . 4930 Maribo

Jernbanegade 7 . 4930 Maribo

C4 med rude

Returneres ved varig adresseændring

C4 uden rude

Returneres ved varig adresseændring

Jernbanegade 7 . 4930 Maribo

Jernbanegade 7 . 4930 Maribo
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Visitkort
Visitkort skal se ud som nedenstående og fås ved henvendelse til trykkeriet på Rådhuset i Maribo,
Lars Christensen, lach@lolland.dk, 54 67 69 97.
Oplysninger til visitkort udfyldes i formular på Intranettet.

Navn Navnesen

Kommunikationsmedarbejder
Lolland Kommune
Strategi- og Direktionssekr.
Jernbanegade 7
4930 Maribo
tlf.: 54 67 67 67

Direkte tlf.: 54 67 96 60
mobil tlf.: 20 58 96 60
kajan@lolland.dk
www.lolland.dk
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Mailsignatur
Lolland Kommunes fælles mailsignatur er lagt ind som en skabelon i Outlook. Du skal selv overskrive med dine egne oplysninger. I Outlook skal du vælge fanen Filer/Indstillinger/Mail. I dialogboksen skal du vælge boksen signaturer. Her kan du vælge skabelonen LollandSignatur og redigere den. Klik på OK, og din signatur vil nu komme automatisk på, hver gang du sender en mail
(Bemærk! Kun for Lolland Kommunes medarbejdere).
Mailsignaturen i Outlook skal indeholde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Med venlig hilsen
Navn
Titel
Telefonnummer
Mobilnummer
Mailadresse
Lolland Kommune
Sektor
Adresse (postnr + by)
Lolland Kommunes logo
www.lolland.dk

Signatur på telefoner, tablets (Android og IOS) og i webmails
Hvis du e-mailer fra en telefon, tablet eller fra webmail, kan du også tilføje din signatur, så den
automatisk kommer på, hver gang du sender en ny e-mail. Du kan finde vejledning til at oprette
signatur på Lolland Kommunes Intranet. Vi anbefaler, at din signatur ser ud som nedenstående og
indholder oplysningerne:

Med venlig hilsen
(navn navnesen)
(titel)
(Primær telefon)
(E-mail)
Lolland kommune
(sektor)
www.lolland.dk
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Digital design
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PowerPoint
Forsiden på PowerPoint-præsentationer er bygget op i samme stil som forsiden på publikationer,
så der er en visuel sammenhæng og en rød tråd mellem de enkelte dele i kommunikationen.
Du finder skabelonerne til PowerPoint-præsentationerne på Lolland Kommunes Intranet/værktøjer/Kommunikation og Design/Skabeloner (kun for Lolland Kommunes medarbejdere).
Har du brug for at finde et forsidebillede til din PowerPoint-præsentation, findes der et udvalg af
fotos i Lolland Kommunes billedarkiv.

Lolland Lever Livet
• The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog.
• The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog.

Lolland Lever Livet
Bosætningskampagne

2

Lollands natur

Job på Lolland

The quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over the
lazy dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over the
lazy dog.

• The quick brown fox jumps
over the lazy dog. The quick
brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog.

• The quick brown fox jumps
over the lazy dog. The quick
brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown

3

fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps
over the lazy dog. The quick
brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog.

the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog.
• The quick brown fox jumps
over the lazy dog. The quick
brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over

• The quick brown fox jumps
over the lazy dog. The quick
brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over

4

Eksempel på graf
Eksempel på graf
6
5
4
3
2
1
0

Kategori 1

Kategori 2
Serie 1

Kategori 3
Serie 2

Kategori 4

Serie 3

5
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Infoskærme
Forskellige steder i Lolland Kommune er der sat infoskærme op. Informationen/indholdet er tilpasset det enkelte område, alt efter hvilket formål skærmen har.
Det nederste felt til højre og det store felt i midten styres af sektoren/afdelingen, der ejer infoskærmen. Når der produceres indhold til disse felter, gælder de generelle retningslinjer for
Lolland Kommunes design:
Som typografi bruges Verdana, og farverne skal være Lolland Mørkeblå (RGB: 0-52-120) og/eller
Lolland Grøn (RGB: 88-166-24). Læs også Lolland Kommunes retningslinjer for brug af billeder
på Lolland Kommunes Intranet - Værktøjer - Kommunikation og Design - Fotos og Video (Kun for
Lolland Kommunes medarbejdere).
Øverste felt til højre er tiltænkt generelle kampagner, hvor målgruppen er alle borgere i kommunen. Indholdet i dette felt bliver vist på samtlige infoskærme i Lolland Kommune. Alle afdelinger/
sektorer i Lolland Kommune kan byde ind med oplysninger til kampagnefeltet, som bliver styret
af Kommunikation/Strategi- og Direktionssekretariatet. Kampagnefeltet er egnet til et kort visuelt
budskab (se eksempler).
Logo

Sted, hvor
infoskærm er placeret

Lille felt - H1 (kampagnefelt)
Dato

Det store felt - Main

RSS feed med nyheder
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Lille felt - H2

Eksempler på indhold i kampagnefeltet (H1)

Eksempler på indhold i det lille felt nederst til højre (H2)
Medietype: Billede/Slideshow.
Farve: Lolland Mørkeblå, RGB: 0-52-120
Typografi overskrift: Verdana Regular 36 pkt.

Eksempler på indhold i det store felt (Main)
Medietype: Dynamisk skilt
Farve: Lolland Mørkeblå, RGB: 0-52-120
Typografi: Overskrift: Verdana Bold 40 pkt.
Brødtekst: Verdana Regular 31 pkt.
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Lolland Kommunes hjemmesider
Lolland Kommunes hjemmeside(r) skal fungere som indgang til kommunens information og servicetilbud. Hjemmesiderne skal signalere troværdighed og være brugervenlige. På hjemmesiderne
skal følgende overholdes:
• Logo: Som udgangspunkt anvendes Lolland Kommunes ordinære vertikale logo i farve, og det
placeres altid øverst i venstre hjørne.
• Webtypografi: Til overskrifter og titel anvendes fonten Bitter/Open Sans. Til brødtekst anvendes fonten Open Sans.
• Farver til web: Lolland Kommunes primære farver bruges på hjemmesiden suppleret med de
sekundære farver. Se farvekoder til web her. Til hjemmesidernes baggrunde, bruges den grå
farve #e4e4e4.
• Indhold på hjemmesiden: Sproget skal være let forståeligt og målrettet borgeren, der skrives
til. Når du skriver indhold på hjemmesiden, skal du sætte dig i målgruppens (borgerens) sted
og undgå at bruge fagsprog eller fremmedord.
• Fotos: Indholdssiderne på lolland.dk kan suppleres med fotos, hvis det er relevant for indholdet. Læs mere om retningslinjer for billedstil her.
• Webtilgængelighed: Lolland Kommunes hjemmesider skal leve op til WCAG 2.1 standarden,
som definerer lovens krav om webtilgængelighed på offentlige organers hjemmesider og
mobilapplikationer.
I tilfælde af spørgsmål til eksisterende eller nye hjemmesider, kontakt Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk.

Eksempel på sider fra lolland.dk

Forside på lolland.dk
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Menuside på lolland.dk

Webtilgængelighed
Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer gælder for alle
Lolland Kommunes hjemmesider og mobilapplikationer.
Lolland Kommune er forpligtet til at leve op til WCAG 2.1 standarden, som definerer lovens krav om
webtilgængelighed. Se Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside for at læse mere om webtilgængelighed.

Webtilgængeligt indhold på hjemmesider
• Webtilgængeligt indhold er bl.a., når tekster og billeder gengives korrekt på både mobiltelefoner, tablet og PC,
• når man kan navigere i indhold, selvom man ikke er i stand til at bruge en mus (man skal kunne navigere rundt med tab-tasten eller med stemmekommandoer),
• når inholdet på siden kan læses af skærmlæsere (til synshandicappede og ordblinde).
Som udgangspunkt skal alt indhold ligge som HTML-tekst på siderne. Bygger du dit indhold rigtigt
op, vil indholdet på hjemmesiden automatisk blive webtilgængeligt. Hvis der af særlige grunde
skal lægges et dokument på hjemmesiden, skal det overholde kravene til webtilgængelighed,
eller udelukkende være et dokument til print. Se vejledning på Lolland Kommunes Intranet under
værktøjer/webtilgængelighed/vejledninger (kun for Lolland Kommunes medarbejdere).

Sådan skriver du til web
• Vær konsistent i opbygningen af dine sider. Det ser bedre ud og er nemmere at læse.
• Brug overskrifter i flere niveauer. Du kan sammenligne det med opbygningen i en indholdsfortegnelse.
• Bryd din tekst op i mindre afsnit.
• Tænk som brugeren og tal til vedkommende - hav altid brugeren in mente, når du laver nyt
indhold.
• Brug lister for at skabe overblik.
• Anvend linktekster så det tydeliggøres, hvor brugeren sendes hen, brug ikke links som ”Læs
mere” eller ”klik her”.
• Husk at angive alternative tekster (ALT-tekster) til billeder.

Webtilgængelige word-dokumenter
For at kunne lægge tilgængelige pdf-filer på hjemmesiden skal det bagvedliggende worddokument laves rigtigt fra bunden. Du finder en vejledning til at lave word-filer til webtilgængelige
pdf’er på Lolland Kommunes Intranet under Værktøjer - Webtilgængelighed - Vejledninger (kun
for Lolland Kommunes medarbejdere).

Webtilgængelighed i grafiske dokumenter/Indesign
Arbejder du i Indesign, kan du kontakte Lolland Kommunes kommunikationsafdeling for vejledning.
Får du lavet grafiske materialer eksternt, er det vigtigt at stille krav til leverandøren af dit materiale. Materialet skal overholde retningslinjerne for webtilgængelighed. Det er vigtigt, at dette
kommunikeres med grafikeren/bureauet samtidig med, at ordren afgives.

Kontakt vedr. webtilgængelighed
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail
kommunikation@lolland.dk for rådgivning og praktisk vejledning i webtilgængelighed.

Designmanual Lolland Kommune 17.12.2019 – 41

Subsites under Lolland Kommunes hjemmeside
Decentrale enheder og institutioner kan i særlige tilfælde eje deres eget subsite. Lolland Kommunes subsites bygger på en skabelon, som visuelt har sammenhæng med Lolland Kommunes
hovedsite lolland.dk. Retningslinjerne m.h.t. design og indhold for Lolland Kommunes øvrige
hjemmesider gælder ligeledes for Lolland Kommunes subsites. Kontakt kommunikationsafdelingen: kommunikation@lolland.dk for vejledning.

Eksempler på subsites
www.lollandhavne.dk

www.lollandskoleogdagtilbud.dk

www.lollandleverlivet.dk

www.lollandfaergefart.dk
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Video
Logo
På alle videoer, produceret internt og eksternt for Lolland Kommune, skal der være et Lolland
Kommune-logo eller et Lolland Kommune-institutionslogo. I særlige tilfælde kan logoet placeres i
slutningen, som en outtro. Det vigtigste er, at modtageren ikke er i tvivl om, hvem afsender er.
Se størrelse og placering for logoet nedenfor.

Brug af farver
Når du producerer videoer, skal Lolland Kommunes farver bruges til eventuelle grafikelementer, f.eks. tekstbokse, pile, rammer, bokse eller øvrig grafik. Farverne er som følger: Lolland Blå
(#003478), Lolland Grøn (#58A618), Sort (#000000), og Hvid (#FFFFFF). Se alle webfarver her.

Typografi og tekst
Lolland Kommune bruger følgende typografier, som kan anvendes til video: Varela, Verdana eller
Candara.

Lyd og undertekster
Alle videoer produceret til ekstern brug skal være webtilgængelige. Lav derfor altid dine videoer
med undertekster, også af hensyn til de, som ser videoer uden lyd.

Intro
Hav altid et indlednings- og/eller afslutningsbillede på din video. Det kan være et screendump af
starten af din video, et temabillede eller billede med Lolland Kommunes logo.

Outtro med logo og call to action
Afslut dine videoer med logo på baggrund (Outtro) der fader ud, gerne med en ”call-to-action”,
kontaktoplysninger eller andet info.
Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Lolland Kommunes kommunikationsafdeling på mail kommunikation@lolland.dk

Eksempel på en temaforside

Eksempel på en forside kun med logo
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Tjekliste for manualens retningslinjer
Med denne tjekliste kan du lave et sidste check af dit materiale for at sikre, at du overholder
Lolland Kommunes designmanual.

Layout generelt
Layoutet har de rigtige margener, afstande mellem logo, tekst og billeder.

Logo
Lolland Kommunes logo er korrekt placeret i et hjørne af layoutet – ikke centreret på siden. Logoet er omgivet af de korrekte respektafstande og er placeret på korrekt baggrund.

Typografi
Teksten står overskueligt og læsbart. Al tekst er venstrestillet. De rette typografier er anvendt –
Candara eller Verdana til trykt og printet materiale og Verdana til elektronisk kommunikation.

Farver
De korrekte farver er anvendt. Til tryk er de angivne Pantone- eller CMYK-definitioner anvendt, og
til print og på elektroniske medier er de angivne RGB-definitioner eller Hexfarver anvendt.

Fotos og grafik
Fotos og grafik skal være relevante for budskabet i layoutet, skal være i den rigtige kvalitet og
være beskåret hensigtsmæssigt.

Ensartethed
Er layoutet i overensstemmelse med tidligere layouts? Du bør undgå at lave et nyt layout, hver
gang der skal udarbejdes en publikation. Tænk i stedet publikationerne ind i serier, så der bliver
en sammenhæng imellem dem. Findes der en skabelon, skal der tages udgangspunkt i den.

Webtilgængelighed
Skal dit materiale lægges på en af Lolland Kommunes websteder, skal det overholde retningslinjerne for webtilgængelighed, jf. Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og
mobilapplikationer.
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