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for Hamarøy kommune
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Kompetanse, pålitelighet og mangfold preger kommunen 
som organisasjon. Vi skal oppleves som en serviceinn-
stilt og profesjonell tjenesteleverandør, samarbeids-
partner og utviklingsaktør. Den visuelle identiteten skal 
fremheve og understreke Hamarøy kommunes særpreg.

Dette er profilhåndboken som beskriver den visuelle 
identiteten til Hamarøy kommune med praktiske ret-
ningslinjer for hvordan vi skal presentere oss i ulike 
kanaler og flater.

Hovedelementene i den visuelle identiteten er kommu-
nens logo og øvrige grafiske elemementer, som farger, 
fotomanér og typografi. Sammen skal disse elementene 
bidra til at Hamarøy kommune fremstår tydelig og gjen-
kjennelig.

Vår visuelle profil gir et inntrykk av kommunen og ska-
per forventninger til oss, og må derfor ikke behandles 
tilfeldig. Profilhåndboken har blitt laget for å informere 
og hjelpe deg til å implementere vår visuelle identitet. Vi 
har alle et felles ansvar å sikre at retningslinjene følges.

Introduksjon
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Profilelementer
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Kommunevåpenet

Kommunevåpenet er Hamarøy kommunes 
viktigste visuelle kjennetegn. Motivet 
med de to svanene er hentet fra det 
nesten 9000 år gammel helleristningsfel-
tet som kalles «Dyreberget på Leiknes». 

Kommunevåpenet med de to svanene er å oppfatte som 
kommunens logo, og er det aller viktigste visuelle ele-
ment for å skille Hamarøy fra andre kommuner.

Idékonkurransen for nytt kommunevåpen for nye Ha-
marøy ble gjennomført i 2018. Av mer en 140 mottatte 
forslag uttalte en fagjury at «Svanene fra Dyreberget» 
var det klart sterkeste forslaget. I januar 2019 ble det 
avholdt folkeavstemning mellom juryens 10 utvalgte 
forslag, og svanene vant en soleklar seier.

Ingar Nikolaisen Kuoljok og Dag Winsjansen er de to Ha-
marøyværingene som deler æren av å stå bak forslaget, 
siden begge hadde samme idé uavhengig av hverandre.
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Logo

Våpenskjoldet og ren, lettlest typografi

I tillegg til det opprinnelige våpenskjoldet, er fonten 
Maison Neue valgt til Hamarøy kommunes logo. Fonten 
er en modern grotesk font, med særpreg og tidløse 
 kvaliteter.

Logoen skal alltid brukes i angitte farger (se s. 7/8). 
 Dersom fargetrykk ikke er mulig eller materiellet skal 
presenteres i sort/hvitt, benyttes de sort/hvite varian-
tene vist i manualen. Logoen skal ikke brukes i andre 
oppsett eller modifikasjoner enn de som er vist i denne 
manualen. Den skal alltid brukes i sin helhet, det vil si: 
flytt aldri våpenskjold og navnetrekk fra hverandre  
(se s. 9).

På kommunikasjonsflater blir logoen brukt i negativ ver-
sjon på en av de definerte profilfargene. Dette gir en mer 
dempet inntrykk slik at fokus kan være på budskapet.
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Logo / font og midtstilling

synlig høyde

25 %

Midtstillingtotal høyde

Font: Maison Neue
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Logo versjoner

Farge Sort Negativ
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Anbefalt bruk av logo

På hvit bakgrunn kan både 
farge - og sort/hvit versjon 
brukes.

På sort bakgrunn kan farge- 
og negativ versjon brukes.

På fargeflater skal kun negativ versjon brukes.
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Feil bruk av logo

Logoen skal aldri brukes på bilder. Det skal ikke lages invertert 
versjon av logo.

Fargeversjonen skal aldri brukes på fargeflater.



10

Sponsorlogo

Det finnes en logoversjon der sponsortekst kan endres. 
Sponsorteksten bruker fonten Arial, hvis Maison Neue ikke er 
tilgjennelig.

Maison Neue Arial
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Farger

Hamarøy kommunes farger er dempete 
toner inspirert av kysten.

Det er valgt en begrenset fargepalett, for å sikre at Ha-
marøy kommune lett gjenkjennes med få andre grafiske 
virkemidler.

Paletten er inspirert av kystens farger. Svaberg, fjell, hav 
og himmel. Bruk fargene i hele flater – det står bra ilag 
med bilder fra kysten.
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Farger / Inspirasjon



13

Fargekoder

PANTONE 299 C / 2995 U

CMYK 100 / 10 / 0 / 0

RGB 0 / 160 / 228

HEX 00A0E4

PANTONE 2955 C / 2945 U

CMYK 100 / 70 / 40 / 40

RGB 0 / 58 / 84

HEX 003A54

PANTONE 1817 C / 1817 U

CMYK 40 / 85 / 80 / 55

RGB 90 / 34 / 30

HEX 5A221E

PANTONE 146 C/ 1245 U

CMYK 27 / 60 / 93 / 12

RGB 171 / 108 / 49

HEX AB6C31

PANTONE Warm Gray 2 C  / Warm Gray 2 U

CMYK 22 / 28 / 36 / 0

RGB 201 / 178 / 159

HEX C9B29F
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Maison Neue

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

“Maison Neue is the completely reworked version of our 
original Maison typeface family. While the earlier version was 
constructed using rigid elements, Maison Neue has been 
meticulously redrawn to be less formulaic and have a stronger 
focus on optical criteria to create a distinct grotesque paying 
greater attention to harmony, rhythm and flow. In 2017, Maison 
Neue was further developed and expanded into a super family 
of 40 styles. This includes the subtly condensed original ver-
sion, an extended counterpart, a mono-spaced alignment—all 
featuring additional weights within each family.”

Book

Medium

Bold

Book Italic

Medium Italic

Bold Italic

Designed by Timo Gaessner for Milieu Grotesque

Typografi

Hamarøy kommune bruker fontene  
Maison Neue og Arial

Maison Neue er en tydelig og lettlest skrifttype som 
finnes i mange vekter. Fonten er en modern grotesk font, 
med særpreg og tidløse kvaliteter.

Som alternativ til Maison Neue kan fonten Arial benyttes. 
Dette er en standard font som finnes på alle datamaski-
ner.

Byråer som produserer grafisk materiell for Hamarøy 
kommune skal bruke Maison Neue.

Fonten Maison Neue kan kjøpes her:
www.milieugrotesque.com/specimen/maison-neue/
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Maler
Det som ligger under maler har Hamarøy 
kommune fått Adobe InDesign pakker 
til. Filene er redigerbare og pakkene 
innholder alle nødvendige elementer. 
Den nyeste versjonen av programvaren 
må være installert for å kunne bruke 
disse filene.



16

Visittkort

generelle personlige
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Stillingsannonser

Modul 12 (96 x 71 mm) Modul 22 (96 x 144 mm)

Serviceverter søkes
HAMARØYHALLEN

Deltid på ettermiddag/ kveld, 3-6 t/uke
Søknadsfrist: 06. september 2019

Hamarøyhallen er kommunens sentrale trenings- og 
arrangementsarena for idretten og det frivillige liv. Vi 
har nå ledig stillinger som serviceverter.  

Arbeidsoppgaver
• Oppfølging av Hamarøyhallen, treningssentret og 

spinningsal på ettermiddag- og kveldstid
• Salg av treningskort og medlemskap
• Oppfølging av vedlikehold og renhold av  

 treningsapparater 
 
Kvalifikasjoner
Det er ønskelig med utdanning innen idrett, trening-
slære eller folkehelsearbeid og/ eller erfaring i veiled-
ning av tilsvarende aktiviteter.

–
Mer informasjon og mulighet å søke, finner du med ID 
4115288754 på hjemmesiden:
www.webcruiter.no

Serviceverter søkes
HAMARØYHALLEN

Deltid på ettermiddag/ kveld, 3-6 t/uke
Søknadsfrist: 06. september 2019

For mer informasjon og mulighet å søke, finner du med 
ID 4115288754 på hjemmesiden:
www.webcruiter.no



18

Rapportforsider

Alle fargekombinasjoner kan brukes både på samisk og norsk.
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Innendørs skilting/rommerking

Skiltsystem “Sharp” fra Vista System.

Drift Møterom Kontor
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Eksempler Eksempler er visuelle referanser til bruk 
av profilen.
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Brevmal

Arial 10/12,5

Arial 10/12,5

Arial 12/15

Arial 8/10

Arial Bold 14/16

Arial 8/10

25mm 25mm

33mm

20mm

52mm

100mm

100mm

14mm

Det finnes en norsk og en samisk versjon til 
brevmal, med farge-logo og i sort/hvit.
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Format C4

Format C5

Format E65

Konvolutter
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Omslagsmapper

Hábmera suohkan
Hamarøy kommune

Hábmera suohkan
Hamarøy kommune

Telefon: 75 76 50 00
E-post: postmottak@hamaroy.kommune.no

Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy

Hábmera suohkan
Hamarøy kommune
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Forside Kapitteldeler Standard side

Microsoft PowerPoint
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Temafarger

Microsoft PowerPoint
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Brosjyrer

Forsider
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Rollups



28

Utendørs skilting

Ájluovta mánájgárdde
Drag barnehage Varresvuoda ja álkkádusá vieso

Boliger Helse og velferd

Girjjevuorkká 
Bibliotek

Ájluovtasalljo
Dragstunet
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Hei,
Dette er tekst i en e-post. Den er satt i Arial 12pt og er sort. Det er 
faktisk behov for logo i e-postsignaturen.

Varrudagáj - Med vennlig hilsen

Ola Nordmann
Guládallamkonsulænnta - Kommunikasjonskonsulent
Mob: +47 123 45 678
hamaroy.kommune.no

To:

Subject:

E-postsignatur
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Tank Tromsø / 09.09.2019


