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bakgruNN 

Hole kommune ønsker å møte omgivelsene generelt og innbyggerne spesielt på en gjenkjennelig og enhetlig 

måte. Vi ser vår grafiske profil som en viktig del av kommunens identitet og ønsker at profilen skal være synlig 

og tydelig på alle typer materiell. Målet er at innbyggerne skal kjenne igjen den kommunale virksomheten og 

det kommunen står for gjennom det grafiske uttrykket. På denne måten kan kommunen over tid bygge tro-

verdighet og forståelse for innholdet i sin kommunikasjon. Den grafiske profilen er således et viktig ledd i 

omdømmebyggingen i kommunen. Den grafiske profilen skal også bidra til at kommunens ansatte føler at 

de er en del av den samme virksomheten.

For at Hole kommune skal fremstå helhetlig og troverdig utad, er det vesentlig at alle enheter og virksomheter 

bruker den grafiske profilen. Den grafiske profilen presenteres her og det gis eksempler på bruk av profilen  

på ulike flater.

En profilhåndbok kan ikke dekke alle framtidige anvendelser. Ved behov for råd om hvordan dette skal  

praktiserers, kan Informasjonsseksjonen kontaktes.
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våpeNskjolDet

 
 
 
 
 
 
 
HalvDaN svarte - levde på 800-tallet - ble gift med Ragnhild, 

som var Sigurd Hjorts datter. Sigurd Hjort var den gang eier av 

Stein gård. Berserken Håke drepte først Sigurd Hjort og røvet 

deretter hans datter. Ragnhild. Halvdan Svarte reddet Ragnhild 

og giftet seg med henne. Han skal ha bosatt seg på Stein gård. 

Halvdan endte sitt liv med å gå gjennom isen på Randsfjorden i 

860 med hest og slede og sine menn. Han - eller deler av han - 

ble antatt hauglagt på Stein gård i Halvdanshaugen. Sagaen sier 

at kroppen hans ble delt og gravlagt flere steder, Arkeologene  

ønsker å foreta utgraving av haugen for å få vite mer. Prøve- 

taking har vist at haugen skjuler spor fra folkevandringstiden  

flere hundreår før vikingetid.

sigurD HalvDaNsoN syr levde på 1000-tallet. Han var 

oldebarn av Harald Hårfagre (900-940). Tilnavnet Syr betyr: “Den 

som roter i jorda”. Sigurd Syr var, ulikt andre kongsmenn på den 

tiden, interessert i å arbeide med jorda - derav navnet Syr. Han 

var kjent som en fredelig og klok mann. Åsta kom tilbake til Hole 

til sin fars - Gudbrand Kulas - hus etter at hennes mann Harald 

Grenske var blitt drept i år 995 - det året Olav Haraldsson ble 

født. Det er uvisst om Olav ble født i Hole eller i Vestfold. Etter 

en tid giftet Åsta seg med Sigurd Syr. En av deres barn var Harald 

Hårdråde. Deres kongsgård kan ha ligget på Stein.

 

 

 

olav DeN Hellige (Olav Haraldsson) var konge fra 1015-

1030. Hans mor, Åsta, (Gudbrand Kulas datter) kom hjem til Hole 

etter at Harald Grenske var drept i Sverige. Olav vokste opp på 

gården til Sigurd Syr, stefaren, og ble der til han for ut i viking. 

Olav Haraldsson er en av fire helgener i Norge og er den som er 

mest kjent ute i verden. Olavskulten og Pilegrimsreisene til St. 

Olavs grav er det utallige beretninger om. Sagnet forteller at Olav 

den Hellige en gang holdt på å forlise på Tyrifjorden med sine 

menn. Han lovet Kvitekrist at han skulle reise en kirke til hans 

ære hvis de kom levende i land. Det sies at stormen stilnet og at 

de kom i land ved Bønsnes. På Bønsnes er det i dag en middel-

alderkirke. Meningene er delte om når denne kirken ble  

reist - enten på 1100-, 1200- eller 1300-tallet.

HaralD HårDråDe regjerte fra 1046 til 1066. Han var Olav 

Haraldssons halvbror og ble født på gården til sin far, Sigurd 

Syr.  Som konge var han kjent for at han for hardt frem med sine 

menn. Han var bare 15 år da han var med i slaget på Stiklestad 

og så sin halvbror, Olav, dø. De fire kronene symboliserer Holes 

rike historie. Flere konger har bodd i Hole. En av de mest kjente 

er Harald Hårfagre. Han var sønn av Halvdan Svarte, ble født i 

Hole, men vokste opp på Vestlandet. Han avla det løfte at han 

ikke skulle klippe, vaske eller kjemme håret før han hadde samlet 

Norge til sitt rike. Han klarte å gjennomføre sine planer som 

omfattet det sørlige Norge.

Kommunevåpenet har fire kongekroner i gull på rød bunn. De fire kongekronene  
symboliserer Holes rike historie.
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logo

skrifttype/foNt
“Hole kommune” står skrevet i skrifttypen Halvorsen Regular.  

Logo med skrift til høyre er primærlogoen.

Det er også laget en variant med underteksten  

“Eventyrlig fortid  – eventyrlig fremtid” skrevet i Halvorsen italic.

Denne brukes på brosjyrer og til større publikasjoner.

Undertekst til de ulike kommunale virksomhetene er skrevet   

i Calibri italic.

logoplasseriNg
Logoen skal stå på hvit eller lys bakgrunn. Med varsomhet kan 

også logo plasseres ovenpå bilde der det ikke er “støy”. 

sort/hvit versjon brukes kun i sort/hvit trykksaker.

farge
Gul PMS 116 - CMYK: 0/14/100/0

Rød PMS 485 - CMYK: 0/90/100/0

proporsjoNer
Det skal være godt med luft rundt logoen, og størrelsesforholdet 

mellom kommunevåpen og tekst skal ikke endres. 

laste NeD logo
For de som har tillatelse til å bruke den, kan kommunens logo 

lastes ned på vår portal: www.hole.no/profil/

Eksempler på logo til ulike kommunale virksomheter:
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profilfarger

Hole kommune skal kommunisere med et visuelt uttrykk som er tidsriktig og friskt. Den nye og friskere  

fargebruken skal understreke dette.

logofarge

Gul og rød, men våpenskjoldet kan også trykkes i gull i stedet for gul. Fargeverdier til ulik bruk ses nedenfor.

PMS: 485 C
CMYK: 0, 95, 100, 0
RGB: 218, 41, 28
HTML: DA291C

PMS: 1375 C
CMYK: 0, 45, 94, 0
RGB: 255, 158, 27
HTML: FF9E1B

PMS: 7739 C
CMYK: 78, 0 95, 5
RGB: 49, 155, 66
HTML: 319B42

PMS: 513 C
CMYK: 53, 99, 0, 0
RGB: 147, 50, 142
HTML: 93328E

PMS: 116 C
CMYK: 0, 14, 100, 0
RGB: 255, 205, 0
HTML: FFCD00

PMS: 4705
CMYK: 24, 70, 71, 58
RGB: 124, 77, 58
HTML: 7C4D3A

PMS: 397 C
CMYK: 14, 2, 100, 15
RGB: 191, 184, 0
HTML: BFB800

PMS: 7692 C
CMYK: 100, 45, 0, 45
RGB: 0, 85, 135
HTML: 005587

PMS: Process Black C
CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 44, 42, 41
HTML: 2C2A29

PMS: 4505 C
CMYK: 16, 27, 83, 42
RGB: 153, 133, 66
HTML: 998542

PMS: 1665 C
CMYK: 0, 79, 100, 0
RGB: 220, 68, 5
HTML: DC4405

PMS: 279 C
CMYK: 68, 34, 0, 0
RGB: 65, 143, 222
HTML: 418FDE

PMS: 368 C
CMYK: 65, 0 100, 0
RGB: 120, 190, 32
HTML: 78BE20

PMS: 214 C
CMYK: 0, 100, 24, 4
RGB: 206, 15, 105
HTML: CE0F69

PMS: 7472 C
CMYK: 54, 0, 27, 0
RGB: 92, 184, 178
HTML: 5CB8B2



7

foNter

foNtbruk

Calibri er valgt som hovedfont for Hole kommune da denne er å finne på de fleste maskiner både for  

PC og Mac. Den er lettlest med samtidig moderne i uttrykket. Alle snitt kan brukes.

titteltypografi

Calibri regular ved store overskrifter 
 abcDefgHijklmNopqrstuvwxyzæøå
 

Calibri bold ved mindre Overskrifter

abcdefghijklmnOpqrstuvwxyzæøå

brøDtekst/meNgDetekst

Calibri regular brukes til brødtekst     

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå  abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
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trykksaker

søknad Om kOmmunal leilighet
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postadresse: Viksveien 30, 3530 Røyse
e-post: postmottak@hole.kommune.no

telefon: 32 16 11 00
Ekspedisjonstid: alle hverdager fra kl. 09.00-15.00 www.hole.kommune.no

.........................................................       .............................................................................................................
                         Sted og dato                                                                                         Underskrift

nb!   Søknaden gjelder: omsorgsleilighet annen kommunal bolig

Navn:

Adresse:

Telefon: Fødselsnummer (11 siffer):

Botid i Hole (fra - til):

Arbeidssted: Telefon jobb:

Inntekt / trygd: Sivilstatus:

Nærmeste pårørende: Navn:

Adresse:

Telefon:

Nåværende boforhold:

Hvorfor søker du kommunal bolig:

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger som er relevante for behandling av søknaden, kan disse gis på et eget ark.

Eksempel på Hole komunes nye brevmal/skjema, her vist i sort/hvit. Toppen med kommunens 
logo er fast hva gjelder plassering og størrelse, det samme gjelder adressefelt i bunn.
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trykksaker

søknad Om kOmmunal leilighet
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postadresse: Viksveien 30, 3530 Røyse
e-post: postmottak@hole.kommune.no

telefon: 32 16 11 00
Ekspedisjonstid: alle hverdager fra kl. 09.00-15.00 www.hole.kommune.no

.........................................................       .............................................................................................................
                         Sted og dato                                                                                         Underskrift

nb!   Søknaden gjelder: omsorgsleilighet annen kommunal bolig

Navn:

Adresse:

Telefon: Fødselsnummer (11 siffer):

Botid i Hole (fra - til):

Arbeidssted: Telefon jobb:

Inntekt / trygd: Sivilstatus:

Nærmeste pårørende: Navn:

Adresse:

Telefon:

Nåværende boforhold:

Hvorfor søker du kommunal bolig:

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger som er relevante for behandling av søknaden, kan disse gis på et eget ark.

Eksempel på Hole komunes nye brevmal/skjema, her vist i farger. Toppen med kommunens 
logo er fast hva gjelder plassering og størrelse, det samme gjelder adressefelt i bunn.



STILLING LEDIG

Se fullstendig utlysningstekst på www.hole.kommune.no
Søknad skal sendes elektronisk via https://skjema.hole.kommune.no

100 % fast stilling som Ergoterapeut
Hole bo- og rehabiliteringssenter.
Arkivsaksnr. 14/1828. Søknadsfrist 9.7.2014. Fra 15.9.2014.

Nærmere opplysninger v/Institusjonsleder Heidi Lafton 
tlf. 32 16 33 58.

HOLE kommune

HOLE kommune
Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid

Store logoer for bruk på større trykksaker, skilt etc:

Små logoer (til bruk på f.eks små annonser):

HOLE kommune
Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid

Logoer for brev etc:

HOLE kommune

E-post: postmottak@hole.kommune.no  Tlf: 32 16 11 00 
www.hole.kommune.no 

12

aNNoNsemal
Eksempel på annonsemal med ny logo og layout. Størrelsen tilpasses ulike media.
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koNvolutt
Det er utarbeidet ny mal for konvolutter i C5 størrelse med ny logo og dekorlinjer.

Viksveien 30, 3530 Røyse   www.hole.kommune.no
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brosjyrer og rapporter

HOLE kommune

HOLE kommune
Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid

Store logoer for bruk på større trykksaker, skilt etc:

Små logoer (til bruk på f.eks små annonser):

HOLE kommune
Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid

Logoer for brev etc:

HOLE kommune

November 2014

Lorem ipsum doLor sit 
Amet consectetuer adipiscing elit aliquam  
tincidunt mauris eu risus. 

Mal for rapport- og brosjyreforside. Tanken er at bilder og farger bak tekstfeltet kan  
endres for å tilpasses den enkelte brosjyre og temaet i denne. 

HOLE kommune

HOLE kommune
Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid

Store logoer for bruk på større trykksaker, skilt etc:

Små logoer (til bruk på f.eks små annonser):

HOLE kommune
Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid

Logoer for brev etc:

HOLE kommune

November 2014

Lorem ipsum doLor sit 
Amet consectetuer adipiscing elit aliquam  
tincidunt mauris eu risus. 

HOLE kommune

HOLE kommune
Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid

Store logoer for bruk på større trykksaker, skilt etc:

Små logoer (til bruk på f.eks små annonser):

HOLE kommune
Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid

Logoer for brev etc:

HOLE kommune

November 2014

Lorem ipsum doLor sit 
Amet consectetuer adipiscing elit aliquam  
tincidunt mauris eu risus. 
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brosjyrer og rapporter
Eksempel på oppslag i den nye rapport- og brosjyremalen. Bruk av bilde i topp er valgfritt 
men gir liv og farge til teksttunge sider. All tekst er satt i Calibri. 

5 6

Lorem ipsum doLor sit 
Amet consectetuer adipiscing elit aliquam tincidunt mauris eu risus. Mauris consectetuer  
adipiscing elit aliquam tincidunt mauris eu risus. Amet consectetuer adipiscing elit mauris eu. 

amet consectetuer eLit 
aLiquam tincidut mauris 
Amet consectetuer adipiscing elit aliquam tincidunt mauris eu risus. Mauris consectetuer  
adipiscing elit aliquam tincidunt mauris eu risus. Amet consectetuer adipiscing elit mauris eu. morbi dapibus quam nec magna malesuada vulputate. donec fer-

mentum ac nibh ac malesuada. maecenas eu orci id nulla fringilla 
porta. Curabitur suscipit sollicitudin diam a porttitor. Curabitur 
rhoncus, odio ut lacinia porta, mi velit venenatis felis, vitae 
fermentum nibh nibh vel tortor. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. aliquam 
sapien nibh, mattis sed nunc ut, consequat rutrum tellus. Mauris 
porttitor consectetur neque, ac blandit nulla faucibus sed. 
Vestibulum vulputate, lacus tristique ultrices feugiat, tortor diam 
auctor eros, eu tincidunt ex orci in nulla. Quisque varius mauris 
eget neque luctus, eget sagittis lorem ultricies. Suspendisse sed 
ligula id nulla ultricies luctus.

Phasellus faucibus ligula maximus turpis pulvinar tempor. Pel-
lentesque cursus, augue in suscipit scelerisque, libero mauris 
congue diam, eget aliquet lacus mauris vitae ex. 

donec scelerisque tempus libero nec suscipit. mauris ac erat 
vitae augue venenatis luctus. Proin sed dui in leo molestie 
placerat. Donec viverra, neque nec egestas mattis, massa enim 
faucibus augue, ut dictum tortor metus et lorem. praesent cursus 
venenatis ipsum, sit amet posuere elit ornare vitae. Maecenas 
aliquam ligula non ex faucibus malesuada non at felis. Sed sit 
amet congue nisi. Aenean sem tortor, mattis id purus sit amet, 
scelerisque suscipit diam. proin tempor fringilla purus id eleifend. 
Suspendisse eu velit nibh. Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; sed consectetur 
vel eros et varius. Phasellus maximus pulvinar rhoncus.  

Sed fermentum sit amet sapien vel rhoncus. Praesent pretium 
mollis nisi, vitae posuere lorem fermentum sit amet. mauris  
mollis velit a diam ornare malesuada. curabitur facilisis suscipit 

efficitur. Etiam tristique, leo sed cursus placerat, risus dolor 
laoreet ante, ut pulvinar purus ligula a felis. proin aliquet elit 
nibh, sed facilisis lectus porttitor id. Nam turpis nunc, vestibulum 
pharetra facilisis sed. aenean eu varius dolor. aenean ultrices 
molestie nulla iaculis tempor. praesent id ipsum vitae erat aliquam 
vehicula. Nulla finibus elit velit, in consequat risus dignissim eu. 
duis faucibus felis vitae varius congue.

moLLis veLit a diam ornare maLesuada
Ut in lacus urna. In condimentum ex convallis ex viverra, ac mattis 
urna vehicula. Vivamus ultrices felis in tincidunt vulputate. Nam 
quis rutrum quam. proin aliquet pharetra nisl, sed pulvinar odio 
malesuada semper. Phasellus at enim vitae leo molestie rutrum. 
pellentesque bibendum varius posuere. praesent id faucibus est. 
In vulputate, justo sollicitudin sagittis elementum, sapien sem 
euismod urna, vitae iaculis leo ante at mi. Fusce purus urna, 
aliquet eu fermentum vitae, venenatis sed odio. Sed scelerisque 
vestibulum volutpat. Cras aliquam, velit et pharetra portti-
tor, tellus dolor blandit risus, a malesuada neque nibh id nibh. 
phasellus commodo, purus vitae vulputate fringilla, quam purus 
porta tortor, ac egestas quam nulla a neque. Fusce fermentum 
scelerisque elementum. Aliquam ornare mattis enim, a rutrum 
quam vulputate et. duis euismod aliquam malesuada.

Aenean eu varius dolor. Aenean ultrices molestie nulla iaculis 
tempor. praesent id ipsum vitae erat aliquam vehicula. Nulla fini-
bus elit velit, in consequat risus dignissim eu. duis faucibus felis 
vitae varius congue. In hac habitasse platea dictumst. Duis portti-
tor porta mauris, ut pretium justo finibus non. Fusce fermentum 
scelerisque elementum. Aliquam ornare mattis enim, a rutrum 
quam vulputate et. duis euismod aliquam malesuada. aenean 
ultrices molestie nulla iaculis tempor. 

eget aLiquet Lacus mauris vitae
donec scelerisque tempus libero nec suscipit. mauris ac erat 
vitae augue venenatis luctus. Proin sed dui in leo molestie 
placerat. Donec viverra, neque nec egestas mattis, massa enim 
faucibus augue, ut dictum tortor metus et lorem. praesent cursus 
venenatis ipsum, sit amet posuere elit ornare vitae. Maecenas 
aliquam ligula non ex faucibus malesuada non at felis. Sed sit 
amet congue nisi. Aenean sem tortor, mattis id purus sit amet, 
scelerisque suscipit diam. proin tempor fringilla purus id eleifend. 
Suspendisse eu velit nibh. Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; sed consectetur 
vel eros et varius. Phasellus maximus pulvinar rhoncus.  

sed fermentum sit amet sapien vel rhoncus. praesent  
pretium mollis nisi, vitae posuere lorem fermentum sit amet. 
mauris mollis velit a diam ornare malesuada. curabitur facilisis 
suscipit efficitur. Etiam tristique, leo sed cursus placerat, risus  
dolor laoreet ante, ut pulvinar purus ligula a felis. proin aliquet 
elit nibh, sed facilisis lectus porttitor id. Nam turpis nunc, vestibu-
lum pharetra facilisis sed.

phaseLLus commodo
Ut in lacus urna. In condimentum ex convallis ex viverra, ac mattis 
urna vehicula. Vivamus ultrices felis in tincidunt vulputate. Nam 
quis rutrum quam. proin aliquet pharetra nisl, sed pulvinar odio 
malesuada semper. Phasellus at enim vitae leo molestie rutrum. 
pellentesque bibendum varius posuere. praesent id faucibus est. 
In vulputate, justo sollicitudin sagittis elementum, sapien sem 
euismod urna, vitae iaculis leo ante as molestie nulla iaculis tem-
por. praesent id ipsum vitae erat aliquam vehicula. Nulla finibus 
elit velit, in consequat risus dignissim eu. duis faucibus felis vitae 
varius congue. In hac habitasse platea dictumst. Duis porttitor 
porta mauris, ut pretium justo finibus non. Fusce fermentum 
scelerisque elementum. Aliquam ornare mattis enim, a rutrum 
quam vulputate et. duis euismod aliquam malesuada. 

Aenean eu varius dolor. Aenean ultrices molestie nulla iaculis 
tempor. praesent id ipsum vitae erat aliquam vehicula. nulla  
finibus elit velit, in consequat risus dignissim eu. Praesent  
pretium mollis nisi, vitae posuere lorem fermentum sit amet.
Aenean ultrices molestie nulla iaculis tempor. 
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brosjyrer og rapporter
Eksempel på siste siden den nye rapport- og brosjyremalen. Bruk av bilder kan 
endres for å tilpasses den enkelte brosjyre og temaet i denne. 

Tlf 32 16 11 00
postmottak@hole.kommune.no

Besøks- og postadresse: 
Hole herredshus, Viksveien 30, 3530 Røyse

Ekspedisjonstid:
Alle hverdager kl. 09:00 - 15:00

www.hole.kommune.no

Følg oss på        
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powerpoiNt preseNtasjoN
Det er utarbeidet ny mal for Powerpoint-presentasjoner, her vist med forside/tittelside.  
Disse er laget med tanke på god lesbarhet på skjerm og en gjenkjennelig og tydelig profil.

Ti#el	  på	  presentasjon	  	  
for	  Hole	  kommune	  
Eventuell	  under+,el	  inn	  her	  



powerpoiNt preseNtasjoN
Her vises underside for den nye malen. Rent design uten dekorelementer men med fast felt 
og plassering av kommunens logo. Fonten som skal brukes på all tekst er Calibri.

16

Klikk	  her	  for	  å	  legge	  8l	  8#el	  
Boks	  for	  informa8v	  brødtekst	  	  



Tlf 32 16 11 00
postmottak@hole.kommune.no

Besøks- og postadresse: 
Hole herredshus, Viksveien 30, 3530 Røyse

Ekspedisjonstid:
Alle hverdager kl. 09:00 - 15:00

www.hole.kommune.no

følg oss på        


