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KÄNSLAN AV SUNNE
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KÄNSLAN AV SUNNE

Det här är en grafisk guide för Sunne
kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd
för hur kommunikationen av platsvarumärket
Sunne | Värmland, det kompletterande varumärket Sagolika Sunne och organisationen
Sunne kommun ska se ut.
Vi använder flera olika färger som symboliserar mångfald och berättande. Färgerna
utstrålar både optimism och seriositet.
I platsvarumärket Sunne | Värmland, som alla
i Sunne kan använda i sin marknadsföring,
använder vi samma färger som i material med
kommunen som avsändare så att de kopplar
till varandra.
Sunne är platsen där modet växer,
livet är enkelt och allting är möjligt.
(Visionen för Sunnes kommunstrategi
2014-2025). Sunne vill vara platsen
som möter människors drömmar
om ett gott liv. Vi erbjuder livsmiljöer som
kombinerar aktiv livsstil och lugnt lantliv. I
Sunne finns en skön ”semesterkänsla” året
runt – både för boende och besökare.
Det kompletterande varumärket Sagolika
Sunne används av besöksnäringen och av
kulturella aktiviteter i Sunne. Dessa använder
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en bakgrundsplatta med mönster som visar
den rikliga kulturella kreativitet som finns i
Sunne. Detta har kommit att symbolisera
besöksnäringen som till stor del vilar på det
kulturella arvet.
I den här broschyren kan du se hur det
ser ut. Funderingar? Kontakta kommunikationsstrategen i Sunne kommun.
Kulturen/berättandet
Multikultur är en del av Sunnes historia.
Värmlänningen är historiskt ett äventyrligt
vandringsfolk som återvände hem med nya
influenser. Människor från andra kulturer
sökte sig till Värmland, exempelvis skogsfinnar, valloner, tyskar och romer.

är folket än i dag kraftigt, modigt och väl
begåvat. Nu har det ock gjort stora framsteg
både i välmåga och bildning. Må allt gå dem
väl, som bo däruppe vid den långa sjön och
de blå bergen! Det är några av deras minnen
jag nu skall skildra”.
Goda berättare kommer från eller
verkar i Sunne.
Selma Lagerlöf och Göran Tunström har lagt
grunden. Berättartraditionen förs vidare av
Västanå teater, Mårbacka, Helene Tursten,
Lars Andersson, Sara Broos, Göran
Samuelsson, med flera.

I Sunne tar vi vara på och ser olikheter som
en tillgång. Mångfald har berikat Sunne och
berikar oss fortfarande. Fryksdalingarna har
alltid värnat om berättelserna och de goda
historierna och vi använder gärna uttrycket
Sagolika Sunne när vi beskriver platsen
i ord. Selma Lagerlöf kallade Sunne för
sagans land i sin roman Gösta Berlings saga
(1891). Hon avslutar romanens första kapitel
”Landskapet” så här: ”…den långa sjön, den
rika slätten och de blå bergen, bildade det
vackraste landskap och göra så än, likaså
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OM ATT HA ETT PLATSVARUMÄRKE

Om att ha ett
platsvarumärke

SUNNE KOMMUN GRAFISK MANUAL

5

OM ATT HA ETT PLATSVARUMÄRKE

Så har Sunne  | Värmland som platsvarumärke arbetats fram.
Tillsammans med dåvarande Sunne Turism,
näringsliv, föreningar och intresserade medborgare arbetade vi under 2010 med bilden
av Sunne nu och i framtiden.
Vi jobbade i en bred process för att skapa
ökad omvärldskunskap hos många
människor om drivkrafter och metoder för
lokal och regional tillväxt. Alla bjöds in via
annonser och e-post till öppna w
 orkshops
och seminarier. Mindre grupper med representanter från näringsliv, föreningar, politiker
och tjänstemän från Sunne kommun och
Sunne Turism har bearbetat de åsikter som
kommit fram i arbetet.
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Intervjuer med fokusgrupper i olika åldrar
och olika kön har gjorts av forskare på Karlstads universitet. Enkäter och intervjuer har
också gjorts för att ta fram hur människor
utanför Sunne ser på oss. Varumärkesplattformen antogs av Sunne kommunfullmäktige
i oktober 2010. Sunne Turism finns inte
längre som kommunalt bolag. Turistverksamheten finns sedan 2016 i kommunens
organisation under enheten näringsliv &
tillväxt. Sagolika Sunne infördes i samband
med förändringen som ett kompletterande
varumärke avsett för turism och kultur.
Hela varumärkesplattformen finns att läsa på
Sunne kommuns intranät.
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VARUMÄRKETS VÄRDEN

Varumärkets
värden
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VARUMÄRKETS VÄRDEN

Varumärkeslöftet för Värmland är ”Ett skönare
liv”. I Sunne uttrycker vi detta i devisen
”Allting är möjligt”. I Sunne avnjuter du
Värmland när det är som bäst: landskapet,
människorna, kulturen/berättandet.
Värmlänningen tillåter fantasi och gör livet till
en skönare verklighet. Sunnebon är optimist
och ser möjligheter att förändra.
Så vill Sunne uppfattas i framtiden
Sunne ska uppfattas som den mest äkta
värmländska platsen. Det genuint värmländska ska förknippas med Sunne och vi vill
tillföra nya, energigivande värden till Värmlandsbilden.
Varumärkeslöfte
Värmland i koncentrat. Redan idag kan vi
lova besökaren, det e
 tablerande företaget
eller inflyttaren att Sunne är som att avnjuta
Värmland i koncentrerad form; landskapet,
människorna, kulturen. I Sunne uppstår
välbefinnande och livskraft genom öppna
mötesplatser, kreativa människor, ett tillåtande klimat och sagolik natur. Jämställdhet,
mångfald och tillgänglighet är centrala till-
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växtfaktorer och vi växer varsamt. Den som
bor och verkar i Sunne lever ett skönare liv.
Varumärkesrelationer
Typiskt för just platsvarumärken är att
(mentalt) närliggande varumärken blir viktiga;
de ger associationer och förväntningar. Den
viktigaste varumärkesrelationen för Sunne är
förstås Värmland. De är ömsesidigt beroende
av varandra, och vår strategi går ut på att
hämta draghjälp åt Sunne från Värmlandsbilden. Det finns dessutom andra värdefulla
varumärkesrelationer; Selma Lagerlöf, Mårbacka, Rottneros Park, Västanå teater, Selma
Spa, Ski Sunne, Sunne Sommarland med
flera; fenomen som stärker bilden av Sunne
som den mest äkta värmländska platsen.
Brobygrafiska och Sagolika Sunne är kommunens verksamheter med kompletterande
varumärken som stärker bilden av Sunne.
Dessa varumärken kan förändras över tid.
Gemensamt är att de ger ett tillskott till Sunnes
kännedom och attraktivitet. Den som vill
kommunicera Sunne på ett framgångsrikt
sätt, bör i hög utsträckning använda dessa
begrepp i sina berättelser om Sunne.
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HUVUDAVSÄNDARE: SUNNE | VÄRMLAND

Huvudavsändare:
Sunne
Värmland
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HUVUDAVSÄNDARE: SUNNE | VÄRMLAND

Använd platsvarumärket SUNNE | VÄRMLAND
i vår marknadsföring. Använd symbolen i
färg i första hand och då i samma färg som
eventuellt vald färgplatta. Den ska alltid
återges rakt, vågrätt eller lodrätt. Symbolen
får inte beskäras eller snurra i rörliga medier.
Tänk på att alltid låta symbolen omges av
luft, så att den blir tydlig.
Symbolen kan användas svart mot vit botten
eller vit mot färgad bakgrund. Den finns också
att använda i de sex dekorfärgerna och då
placeras den mot vit bakgrund. Symboler
kan hämtas på Sunne kommuns intranät.

LOGOTYP

FRIZON
Platsvarumärkets frizon är det utrymme som
alltid ska finnas runt omkring platsvarumärket
då den placeras nära andra logotyper,
symboler, bilder, texter eller grafiska element.
Frizonen är ett proportionerligt mått och
baseras på platsvarumärkets två bokstäver
S och U. Frizonen kan vara större än angivna
mått, men får inte vara mindre.

Kommentar:
Färg i Logotyp: Färgblandningen på den grå texten är
C0 M0 Y0 K50 alternativt Pantone Cool Gray 7.
För övriga färger se nästa avsnitt.
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HUVUDAVSÄNDARE: SUNNE KOMMUN

Huvudavsändare:
Sunne
kommun
SUNNE KOMMUN GRAFISK MANUAL

11

HUVUDAVSÄNDARE: SUNNE KOMMUN

Sunnes heraldiska vapen används av kommunens egna verksamheter. Vapnet fungerar
som kommunens logotyp och gör tydligt att
Sunne kommun står bakom verksamheten.
Det står som en garant för oss som en seriös,
offentlig avsändare. Vapnet ska därför alltid
finnas med när kommunen är avsändare.
Komplettera med platsvarumärket
Sunne | Värmland enligt vår grafiska guide.

LOGOTYP

FRIZON

Kommunvapnet kan användas i färg eller
i svart/vitt. Det kan användas utan texten
”Sunne kommun”, då i samband med
platsvarumärket Sunne | Värmland, Sagolika
Sunne eller Brobygrafiska.
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FÄRGER

Färger
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FÄRGER

Vår färgpalett innehåller sex olika kulörer.
Färgerna är noga utvalda för att utstråla
både seriositet och optimism. De symboliserar också mångfald och berättande som är
centrala delar i vårt varumärke. Om du har
behov av ljusare nyanser av färgerna går det
bra att använda en procentsats av grundfärgerna.

Kommentar:
Färgerna uppträder olika beroende på val av material
och medium. Tänk på att samma färgblandning inte ser
likadan ut på bestruket papper som på obestruket. Vid
tryck ska du därför se angivelserna som ett riktmärke att
utgå ifrån. Begär alltid färgprov.

PANTONE 7462
C100 M48 Y6 K30

SUNNE KOMMUN GRAFISK MANUAL

PANTONE 322
C97 M9 Y39 K34

PANTONE 1575
C0 M51 Y77 K0

PANTONE 2405
C36 M100 Y0 K0

PANTONE 368
C65 M0 Y100 K0

PANTONE2607
C83 M99 Y0 K2
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TYPOGRAFI

Typografi
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TYPOGRAFI

RUBRIKER, MELLANRUBRIKER OCH INGRESSER

Våra huvudtypsnitt är Helvetica Neue och
Times New Roman. De används i all kommunikation där det går att säkra att resultatet
blir detsamma hos mottagaren, till exempel
när wordmallar kan sparas om till pdf eller
när original tas fram för tryck.

Helvetica Neue 85 Heavy
Helvetica Neue 75 Bold
Helvetica Neue 55 Roman

Helvetica Neue används i rubriker, mellanrubriker och ingresser. Snitten Heavy, Bold
och Roman fungerar alla bra.

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v x y z å ä ö
1234567890!?%&”/()=+
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TYPOGRAFI

Times New Roman används i huvudsak i
brödtext i all kommunikation där det går att
säkra att resultatet blir detsamma hos mottagaren, till exempel när wordmallar kan sparas om till pdf eller när original tas fram för
tryckning. Man kan även använda typsnittet
Helvetica Neue i brödtext.

BRÖDTEXT

Times New Roman Regular
Times New Roman Bold
Helvetica Neue 45 Light
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v x y z å ä ö
1234567890!?%&”/()=+
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TYPOGRAFI

Vårt sekundära typsnitt är Arial. Det används
när de ordinarie typsnitten inte finns att
tillgå, t.ex. på webben, i e-postutskick och
liknande.
Arial kan användas internt i exempelvis
PowerPoints och e-post, medan Helvetica
Neue används när vi kommunicerar externt,
exempelvis i publika kampanjer och trycksaker.

VARDAGSTYPSNITT

Arial Regular
Arial Bold

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v x y z å ä ö
1234567890!?%&”/()=+
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BILDER

Bilder
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BILDER

Bilder är viktiga för att skapa den rätta
känslan för Sunne. De nyckelord vi arbetar
efter är aktivt, äkta, glatt, mänskligt och
möten. Med våra naturbilder visar vi det
lugna och sköna livet, som också är en
del av Sunne. Bilderna ska representera
Sunne och människorna som bor här.
I de fall platsen går att identifiera fotograferar vi självklart bilderna i Sunne med
omnejd. Här bredvid ser du exempel på
vårt valda bildmanér.

Observera, detta är skissbilder och visar känslan vi vill
åt när vi köper in bilder eller fotograferar själva.

Kommentar:
GDPR-lagen är till för att skydda den personliga integriteten.
Bilder/film räknas som en personuppgift. Därför behöver
vi ha ordning och reda på vår bildhantering. När du ska
hantera bilder för lagring och publicering måste du stödja
dig på någon av de rättsliga grunderna allmänt intresse eller
samtycke. Om syftet med publiceringen är att informera
om en verksamhet kan den rättsliga grunden allmänt
intresse användas. Då krävs inte skriftligt samtycke från
varje enskild person. Det räcker då med att informera om
att bilder ska tas för att publiceras och att den som inte
vill vara med får möjlighet att gå undan. Det är nästan
enbart vid fotografering av barn som du ska använda
samtycke som laglig grund. Kontakta kommunikationsstrategen eller webbansvarig om du har frågor.
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SYMBOL

Symbol
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SYMBOL

Som alltid med symboler är det viktigt att
de används rätt. Vår symbol humlan ska
inte tvingas in i allt material utan användas
där den passar och verkligen tillför något.
Till exempel i vissa typer av basmaterial och
presentationer. Om det finns plats kan det
vara bra att ha med den förklarande texten
nedan. Åtminstone något år.

Välkommen till
näringslivsmässa
på Selma Spa.
Torsdag 8 september, kl 9–15.
Alla röster och idéer är viktiga för Sunnes fortsatta utveckling.
Du kan se fram emot en spännande dag med samtal, föreläsningar
och workshops. Hela programmet hittar du på sunne.se, där du
också anmäler dig senast 26/8. Varmt välkommen!

sunne.se

Känner du till myten om humlan? Att den enligt fysiska
lagar inte borde kunna flyga. Det struntar humlan i och
flyger ändå. Ja, lite som Sunne ungefär.

Text till vår symbol:
Känner du till myten om humlan? Att den enligt fysiska
lagar inte borde kunna flyga. Det struntar humlan i och
flyger ändå. Ja, lite som Sunne ungefär.
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DESIGNEXEMPEL I OLIKA SITUATIONER

Designexempel
i olika
situationer
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DESIGNEXEMPEL I OLIKA SITUATIONER

De olika beskrivningarna av vår kommunikation blir tydligare och mer greppbar när du
kan se exempel. På de följande sidorna visar
vi designexempel för olika situationer. Allt
från skyltar och annonser till kontorsmaterial
och profilkläder. Det finns naturligtvis många
fler sammanhang för vår kommunikation,
men förhoppningsvis får du en förtydligande
bild av dessa exempel.

SKYLTAR

Kommunledningskontoret

Kommunal verksamhet

Byggnadskontoret

Namnnamn
Återbruket
Annat namn

Skol- och
barnomsorgsförvaltningen
Arbetsmarknadsenheten

Miljö- och
byggnadskontoret
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EkebyVägen

Kontor

Butik
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DESIGNEXEMPEL I OLIKA SITUATIONER

ANNONSER

Har du tid?
Förmodligen inte. Ändå är tid något som är ytterst rättvist fördelat mellan oss människor,
vi har alla fått 24 timmar per dygn. Ändå har vi konstant ont om tid. Måste det vara så,
eller kan det finnas ett annat liv utanför den stora staden?
Vi tror att det kan vara lite enklare att vara människa i Sunne. Och när det är närmare
mellan jobb, fritidsaktiviteter och natur så blir det mera tid över att umgås med sina nära
och kära. Vi vill också passa på att berätta att Sunne har framåt näringsliv där just nu flera
företag söker nya medarbetare. Bekanta dig gärna med oss på sunne.se och titta förbi i
sommar. Bättre reklam kan vi inte göra.

sunne.se
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DESIGNEXEMPEL I OLIKA SITUATIONER

ANNONSER

Har du tid?

Välkommen till
näringslivsmässa
på Selma Spa.
Torsdag 8 september, kl 9–15.
Alla röster och idéer är viktiga för Sunnes fortsatta utveckling.
Du kan se fram emot en spännande dag med samtal, föreläsningar
och workshops. Hela programmet hittar du på sunne.se, där du
också anmäler dig senast 26/8. Varmt välkommen!

sunne.se

Känner du till myten om humlan? Att den enligt fysiska
lagar inte borde kunna flyga. Det struntar humlan i och
flyger ändå. Ja, lite som Sunne ungefär.

Igni te qui debit fugia plam delit, que laborero torepe dunt. Sum doluptassi non
et volupta tiuntincit autem ium laboribus pro officimet odi ni occum, ne volupti
unt verrovide delia evelend animolluptae sandant ibusci psuntia pelento.
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DESIGNEXEMPEL I OLIKA SITUATIONER

REKRYTERINGSANNONSER

Var med och skapa
berättelsen!
Sunne kommun söker:

Verksamhetschef

för ungdomars och vuxnas lärande

Fritidschef

os in plit eicium sed moloribus dolessu

Läs mer om tjänsterna på www.sunne.se/ledigajobb
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DESIGNEXEMPEL I OLIKA SITUATIONER

KONTORSMATERIAL

Gunilla Ingemyr

Kommunstyrelsens ordförande/
Municipal Commissioner
Kvarngatan 4
Sunne kommun, 1.Kanslienheten
SE-686 80 Sunne, Sweden
+46(0)70 181 43 98
gunilla.ingemyr@sunne.se
www.sunne.se

Våra visitkort har grön eller orange baksida.
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DESIGNEXEMPEL I OLIKA SITUATIONER
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PROFILKLÄDER
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HUVUDAVSÄNDARE: SAGOLIKA SUNNE

Huvudavsändare:
Sagolika
Sunne
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HUVUDAVSÄNDARE: SAGOLIKA SUNNE

Det ögat ser.
Till skillnad från de flesta andra svenska
kommuner och landområden förknippas
Sunne med berättande. Berättartraditionen
är grunden för Sagolika Sunne. Såväl turism
som kultur som finns i Sunne har utvecklats
ur och stärkts av berättartraditionen. För
att fylla logotypen med fler berättelser om
dagens Sunne innehåller logotypen ikoner
och flera alternativa färger. Ikonerna visar

SUNNE KOMMUN GRAFISK MANUAL

”Sunne-saker”, t.ex en teatermask och en
vattenrutschbana. Färgerna symboliserar
lekfullhet.
Det här är en grafisk guide för mönster och
uttrycket Sagolika Sunne. Den innehåller
riktlinjer för hur vi visuellt kommunicerar
Sagolika Sunne. I profilen ingår logotype,
mönster, färgsättning, typografi samt exempel hur man kan använda logotypen.

31

HUVUDAVSÄNDARE: SAGOLIKA SUNNE

LOGOTYP

Använd logotypen i färg i första hand. Logotypen ska alltid återges rakt och vågrätt.
Den kan beskäras så att den framstår som
webbadress sagolikasunne.se. Tänk på att
alltid låta logotypen omges av luft, så att
den blir tydlig. Logotypen kan också återges
kvadratiskt.

Kommentar:

SAGOLIKASUNNE.SE

Färg i Logotyp: Logotypen kan visas positivt, svart text
och negativt, vit text på svart botten. Används logotypen
i färg, lägg den vit mot någon av dekorfärgerna eller
någon av mönstren.
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FÄRGER

Färger
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FÄRGER

Färgskala för obestruket papper, mörka
respektive ljusa toner.

PANTONE 2935
C100 M46 Y0 K0

PANTONE 320
C100 M0 Y31 K7

PANTONE 1505
C0 M42 Y77 K0

PANTONE 375
C41 M0 Y78 K0

PANTONE 240
C18 M94 Y0 K0

PANTONE 2607
C83 M99 Y0 K2

PANTONE 284
C55 M19 Y0 K0

PANTONE 319
C52 M0 Y19 K0

PANTONE 1485
C0 M27 Y54 K0

PANTONE 374
C24 M0 Y57 K0

PANTONE 237
C3 M49 Y0 K0

PANTONE 2577
C40 M54 Y0 K0

Kommentar:
Färgerna uppträder olika beroende på val av material
och medium. Tänk på att samma färgblandning inte ser
likadan ut på bestruket papper som på obestruket. Vid
tryck ska du därför se angivelserna som ett riktmärke att
utgå ifrån. Begär alltid färgprov.
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MÖNSTER

Mönster
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MÖNSTER

Mönster är lätt att känna igen och skapar tillsammans med våra färger koppling till logotypen Sagoilka Sunne.
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Mönster finns att hämta
på intranätet.
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TYPOGRAFI

Typografi
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TYPOGRAFI

Vårt huvudtypsnitt är Helvetica Neue och
Times New Roman. Det används i all kommunikation där det går att säkra att resultatet
blir detsamma hos mottagaren, original tas
fram för tryckning.

Rubriker, melllanrubriker, ingresser e.t.c.

Helvetica Neue 55 Roman
Helvetica Neue 75 Bold
Helvetica Neue 85 Heavy
Brödtext

Kommentar:
Generellt kan man säga att rubriker sätts i Helvetica Neue
och brödtexter i Times New Roman. Vårt sekundära
typsnitt är Arial där de ordinarie typsnitten inte finns att
tillgå på webben, i e-postutskick och liknande.

SUNNE KOMMUN GRAFISK MANUAL

Times New Roman
Times New Roman Bold
Helvetica Neue 45 Light

38

DESIGNEXEMPEL I OLIKA SITUATIONER

Designexempel
i olika
situationer

SUNNE KOMMUN GRAFISK MANUAL

39

DESIGNEXEMPEL I OLIKA SITUATIONER

ANNONSER

8

16 - 20 maj 201

Vandra i sagolika skogar i Värmland med guide. Läs mer på sagolikasunne.se
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Både resultaten och vårt sätt att arbeta får vi många frågor

Konferensen Det omöjliga är möjligt! är en del

om, vilket gör oss väldigt glada. Därför bjuder vi in till en konfe-

i kommunens program till minne av Selma Lagerlöf.

rens den 8–9 april.

Hon föddes på Mårbacka den 20 november 1858
och blev med tiden företagare, chef, kommun-

Välkommen till Sunne och konferensen
Det omöjliga är möjligt!

politiker – och världsberömd berättare.
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Sunne i Selmas spår:
Välkommen till konferensen

DET OMÖJLIGA
ÄR MÖJLIGT!

Lyssna till Sveriges främsta föreläsare – om ledarskap och om att göra det omöjliga möjligt.
Välj mellan Först i Sverige med sjukvårdsgaranti och 15 andra berättelser från vardagen i vår kommun.
Det omöjliga är möjligt! är en uppföljning

Tisdag 8 april

av konferensen Hållbar hälsa och utveckling

11.45–13.00 Lunch

och öppenhet parterna emellan. Jan-Olof Appel,
förvaltningschef bildningsnämnden och Jörgen
Sundhäll, Byggdialog.

13.00–15.00

Kvalitetsarbete är god ekonomi

Så tillåts vi testa våra idéer om att
utveckla entreprenörskapstänkandet

Så berättar vi för medborgarna hur skattepengarna
förvandlas till service med kvalitet. Sunne kommuns
ekonomichef, Olle Edgren.

Sunne kommun vågar testa annorlunda arbetssätt i skolan. Lärare och elever på BrobyGrafiska
Utbildning.

år 2006. Bakgrunden är att vi fått många
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frågor om hur man når resultat med
Sveriges första sjukvårdsgaranti för

Att göra det omöjliga möjligt

alla medarbetare. Konferensen startar

Joe Labero, Johan Plate och Thomas Fogdö om
inre bilder och om hur man förbereder sig själv och
andra för prestationer på toppnivå.

och slutar med lunch den 8 respektive
9 april. Där emellan kan programmet delas
in i fyra block:

Inbjudan 210x210

15.30–16.10 Parallella seminarier

Föreläsningar där vi är glada att kunna

Först i Sverige med sjukvårdsgaranti
för alla medarbetare

erbjuda några av Sveriges mest eftertraktade namn på området.

Så gjorde vi det möjligt. Sunne kommuns personalchef Kjell-Åke Hagström och Europas ledande försäkringsbolag inom hälsoförsäkring, DKV Hälsa.

Seminarier där du väljer mellan olika
berättelser och diskussioner från vårt

Sunne utbildningscenter
i Sverige för autistiska barn

vardagliga arbete i kommunen.

Att skapa livskvalitet i vardagen. Janne Israelsson
är förälder till 23-åriga Johanna med autism på tidig nivå. Janne är kursansvarig i Sunne och tar dig
med på en resa i att lära sig kommunicera med
personer inom autism spectrumstörning med hjälp
av Tecchmetoden.

Erfarenhetsutbyte, umgänge och
underhållning i hotellets – Selma Spa –
generösa utrymmen.
Egen tid för träning, behandling eller

Ny arbetsmodell för
biblioteksbygge i Sunne

avkoppling i hotellets mycket attraktiva

En ny kreativ mötesplats byggs mitt i centrum i en
samarbetsform som kallas partnering. Effektivt samarbete i ett byggprojekt med fullständig ärlighet

och välutrustade spa-anläggning.

17.00–19.30 Egen tid på Spa
16.20–17.00 Parallella seminarier

15.00–15.30 Paus, kaffe

Edvardsson, POSOM-gruppens samordnare AnnKatrin Nilsson och rektor Margaretha Kvarnström.

Kommunstrategin ett verktyg
för utveckling och styrning
Ett viktigt styrmedel för Sunne. Så samspelar
tjänstemän och politiker med invånarna. Kommunalrådet i Sunne, Ola Persson och kommunchef
Peter Karlsson.

Välj mellan träningspass, behandling och avkoppling. Läs mer under konferensfakta.

19.30–20.00 Mingel i lobbycaféet
20.00 Middag med underhållning

inom äldreomsorgen. Det går att åstadkomma långt
mer än man tror. Förvaltningschef Cathrine Larsson,
samt ledare och medarbetare från äldreomsorgen.
Kommunstrategin ett verktyg
för utveckling och styrning
Ett viktigt styrmedel för Sunne. Så samspelar
tjänstemän och politiker med invånarna. Kommunalrådet i Sunne, Ola Persson och kommunchef
Peter Karlsson.
Från blårutiga Hästens Sängar
till Sagolika Sunne
Hur man lyckas bygga ett varumärke i världsklass
– och ett näringslivsklimat i Sverigetopp. Einar
Jörgensen, näringslivsutvecklare i Sunne och Svenerik Eriksson, ordförande i Företagarna i Sunne.

Så jobbar vi med kommunikation
i Sunne kommun

Onsdag 9 april

Kommunikation handlar inte om att vinna eller konkurrera, utan om att skapa trygghet, tydlighet och
respekt i möten. I botten av all kommunikation
finns behovet av att bli bekräftad och sedd. Anneli
Jansson, informatör i Sunne kommun, fick Informatörspriset i Värmland 2006.

08.30 Kaffe

Strategier för
hälsosamt ledarskap

09.00-09.40 Parallella seminarier
Först i Sverige med sjukvårdsgaranti
för alla medarbetare

När krisen slår till
med full kraft i en skola

Så gjorde vi det möjligt. Sunne kommuns personalchef Kjell-Åke Hagström och Europas ledande försäkringsbolag inom hälsoförsäkring, DKV Hälsa.

Strategier, sammanhang – och hälsa. Hur viktig är
ledaren som förebild? Vad måste jag som ledare
veta och göra för att i tid förhindra ohälsa? Vilka
kompetenser hjälper oss behålla hälsan? Anette
Rhudin, Dirigo – strategiskt tänkande.

Reaktioner och erfarenheter efter tragiska dödsbud vid tre tillfällen under samma år. Så hanterade
skolan, kyrkan och räddningstjänsten situationen
tillsammans, både i det akuta läget och tiden
närmast efter olyckorna. Räddningschef Lennart

09.50-10.30 Parallella seminarier

Så tar vi vara på medarbetarnas
idéer och gör det omöjliga möjligt

Konferensfakta
Deltagare: Konferensen riktar sig främst till chefer på alla nivåer i offentligt styrda
verksamheter.
Anmälan: Sista dag för anmälan är den 1 mars 2008. Fyll i svarskortet och posta portofritt
eller faxa till 0565-160 01. Du kan även skicka din anmälan med alla uppgifter via e-post till
vaxeltelefonister@sunne.se.
Efter anmälan: En bekräftelse skickas via e-post. Där väljer du mellan konferensens
olika seminarier. Bekräftelsen innehåller även uppgifter om betalning.
Tider för ankomst och avresa: Registrering sker i anslutning till lunchen tisdag
8 april klockan 11.45. Programmet avslutas med lunch onsdagen den 9 april, mellan
klockan 12.00 och 13.00.
Boende: Enkelrum på SelmaSpa+ i Sunne.
Egen tid på Spaanläggningen: Under tisdagens program finns tid för behandling,
träning och avkoppling i sauna och pooler mellan klockan 17.00 och 19.30. Behandlingar
ingår inte i konferenspriset. För utförlig information om utbud, se www.selmaspa.se.
För bokning av behandling, kontakta Selma Spa+ via telefon 0565-166 10, eller e-post
reservation@selmaspa.se.
Pris: För konferensen, inklusive konferensprogrammet, boende i enkelrum på
SelmaSpa+, kaffe, luncher och trerätters middag samt tillgång till spa-avdelning
(kostnad för eventuella behandlingar tillkommer) är priset 3 950 kronor, exklusive moms.
Faktura medföljer bekräftelse som skickas efter anmälan.
Frågor: För ytterligare information, kontakta oss via telefon 0565-160 00 eller e-post
vaxeltelefonister@sunne.se

Varför lyckas Sunne så bra med
företagandet, faktiskt bäst i Sverige
Företagen i Sunne anser att media har en mycket
positiv inställning till företagandet. Vad beror det
på och vilken betydelse har det för den lokala utvecklingen? Jonny Ohlsson, NWT:s näringslivsreporter,
leder ett samtal med företagare, kommunala och
fackliga representanter.
Sunne kommun huvudman i nationell
samverkan kring elektroniska fakturor
Så jobbar Sunne med elektroniska fakturor. Erfarenheterna används nu i en nationell samverkan.
Ulf Borg, IT-strateg i Sunne kommun och Sveriges
Kommuner och Landsting.

10.40-12.00
Ledarskap som bygger teamkänsla
Vad kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap?
Vad betyder bra prestationsmiljöer? Conny Evensson
och Tommy Söderberg, framgångsrika före detta
förbundskaptener i ishockey respektive fotboll, i ett
samtal med Johan Plate. Tommy är ofta i Sunne på
semester och Conny bor här året om.

12.00 Lunch

Kvalitetsarbete är god ekonomi
Så berättar vi för medborgarna hur skattepengarna
förvandlas till service med kvalitet. Sunne kommuns
ekonomichef, Olle Edgren.

Arbetsmiljöarbete och medarbetarskap, bland annat
med konferenser utomlands för alla medarbetare

Mapp 210x297

SUNNE

Sunne kommun, SE-686 80 Sunne, Sweden. Phone +46 565 160 00 Fax +46 565 160 01. E-mail info@sunne.se.
www.sunne.se

05. Exempel
Mapp 210x297

Inbjudan 210x210
Selma Lagerlöf är en hjälte för oss här i Sunne.
Hon tänkte okonventionellt, hon var modig och hon gjorde gång
på gång det omöjliga möjligt. I det stora, som författare, nobelpristagare, akademiledamot, företagare och kommunalnämndsledamot. I det lilla, med ett eget sjukpenningssystem – Mårbacka
arbetares sjukhjälpskassa – för gårdens anställda och familjer.
Vi vill vårda den traditionen. Vi vill, så gott vi kan, leva upp till
de förväntningar som Selma antagligen skulle haft på oss som
bor och verkar i dagens Sunne.
Därför har vi arbetat ambitiöst med till exempel hälsa och ledarskap och är fortfarande enda kommunen i landet som erbjuder
en privat sjukvårdsförsäkring till kommunens anställda. Det har
varit omöjligt. Nu är det möjligt. Följden är friskare medarbetare
och mindre frånvaro.
Både resultaten och vårt sätt att arbeta får vi många frågor
om, vilket gör oss väldigt glada. Därför bjuder vi in till en konferens den 8–9 april.
Välkommen till Sunne och konferensen
Det omöjliga är möjligt!

B
Det omöjliga är möjligt! arrangeras av Sunne kommun.
Med konferensen vill vi inspirera oss själva och
andra som är chefer i offentliga verksamheter till
ett utvecklat ledarskap. Vi bjuder på spännande
föreläsare som Thomas Fogdö och Joe Labero och
vi berättar om arbetet för att bli en bättre kommun
för både anställda och medborgare.
Sunne kommun är först i Sverige med sjukvårdsgaranti. Vi arbetar med hälsoprofil med samtal,
föreläsningar och olika friskvårdsaktiviteter för alla
medarbetare. Tvåårig ledarutbildning för alla chefer.
Entreprenörskap i skolan. Boken Leda utan leda
skriven av 42 chefer i kommunen, nominerad till
Svenska Publishing-priset.
Konferensen Det omöjliga är möjligt! är en del
i kommunens program till minne av Selma Lagerlöf.
Hon föddes på Mårbacka den 20 november 1858
och blev med tiden företagare, chef, kommunpolitiker – och världsberömd berättare.

B
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Sunne i Selmas spår:
Välkommen till konferensen

DET OMÖJLIGA
ÄR MÖJLIGT!

Lyssna till Sveriges främsta föreläsare – om ledarskap och om att göra det omöjliga möjligt.
Välj mellan Först i Sverige med sjukvårdsgaranti och 15 andra berättelser från vardagen i vår kommun.
Det omöjliga är möjligt! är en uppföljning

Tisdag 8 april

av konferensen Hållbar hälsa och utveckling

11.45–13.00 Lunch

och öppenhet parterna emellan. Jan-Olof Appel,
förvaltningschef bildningsnämnden och Jörgen
Sundhäll, Byggdialog.

13.00–15.00

Kvalitetsarbete är god ekonomi

Så tillåts vi testa våra idéer om att
utveckla entreprenörskapstänkandet

Så berättar vi för medborgarna hur skattepengarna
förvandlas till service med kvalitet. Sunne kommuns
ekonomichef, Olle Edgren.

Sunne kommun vågar testa annorlunda arbetssätt i skolan. Lärare och elever på BrobyGrafiska
Utbildning.

år 2006. Bakgrunden är att vi fått många
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frågor om hur man når resultat med
Sveriges första sjukvårdsgaranti för

Att göra det omöjliga möjligt

alla medarbetare. Konferensen startar

Joe Labero, Johan Plate och Thomas Fogdö om
inre bilder och om hur man förbereder sig själv och
andra för prestationer på toppnivå.

och slutar med lunch den 8 respektive
9 april. Där emellan kan programmet delas
in i fyra block:

Inbjudan 210x210

Föreläsningar där vi är glada att kunna
erbjuda några av Sveriges mest eftertraktade namn på området.
Seminarier där du väljer mellan olika
berättelser och diskussioner från vårt
vardagliga arbete i kommunen.
Erfarenhetsutbyte, umgänge och
underhållning i hotellets – Selma Spa –
generösa utrymmen.
Egen tid för träning, behandling eller
avkoppling i hotellets mycket attraktiva
och välutrustade spa-anläggning.

Kuvert C4, C5

17.00–19.30 Egen tid på Spa
16.20–17.00 Parallella seminarier

15.00–15.30 Paus, kaffe
15.30–16.10 Parallella seminarier
Först i Sverige med sjukvårdsgaranti
för alla medarbetare
Så gjorde vi det möjligt. Sunne kommuns personalchef Kjell-Åke Hagström och Europas ledande försäkringsbolag inom hälsoförsäkring, DKV Hälsa.
Sunne utbildningscenter
i Sverige för autistiska barn
Att skapa livskvalitet i vardagen. Janne Israelsson
är förälder till 23-åriga Johanna med autism på tidig nivå. Janne är kursansvarig i Sunne och tar dig
med på en resa i att lära sig kommunicera med
personer inom autism spectrumstörning med hjälp
av Tecchmetoden.
Ny arbetsmodell för
biblioteksbygge i Sunne
En ny kreativ mötesplats byggs mitt i centrum i en
samarbetsform som kallas partnering. Effektivt samarbete i ett byggprojekt med fullständig ärlighet

Edvardsson, POSOM-gruppens samordnare AnnKatrin Nilsson och rektor Margaretha Kvarnström.

Kommunstrategin ett verktyg
för utveckling och styrning
Ett viktigt styrmedel för Sunne. Så samspelar
tjänstemän och politiker med invånarna. Kommunalrådet i Sunne, Ola Persson och kommunchef
Peter Karlsson.
Så jobbar vi med kommunikation
i Sunne kommun

Välj mellan träningspass, behandling och avkoppling. Läs mer under konferensfakta.

19.30–20.00 Mingel i lobbycaféet
20.00 Middag med underhållning

Onsdag 9 april

Kommunstrategin ett verktyg
för utveckling och styrning
Ett viktigt styrmedel för Sunne. Så samspelar
tjänstemän och politiker med invånarna. Kommunalrådet i Sunne, Ola Persson och kommunchef
Peter Karlsson.
Från blårutiga Hästens Sängar
till Sagolika Sunne
Hur man lyckas bygga ett varumärke i världsklass
– och ett näringslivsklimat i Sverigetopp. Einar
Jörgensen, näringslivsutvecklare i Sunne och Svenerik Eriksson, ordförande i Företagarna i Sunne.

09.50-10.30 Parallella seminarier

08.30 Kaffe

Strategier för
hälsosamt ledarskap

09.00-09.40 Parallella seminarier

Strategier, sammanhang – och hälsa. Hur viktig är
ledaren som förebild? Vad måste jag som ledare
veta och göra för att i tid förhindra ohälsa? Vilka
kompetenser hjälper oss behålla hälsan? Anette
Rhudin, Dirigo – strategiskt tänkande.

Kommunikation handlar inte om att vinna eller konkurrera, utan om att skapa trygghet, tydlighet och
respekt i möten. I botten av all kommunikation
finns behovet av att bli bekräftad och sedd. Anneli
Jansson, informatör i Sunne kommun, fick Informatörspriset i Värmland 2006.

Först i Sverige med sjukvårdsgaranti
för alla medarbetare

När krisen slår till
med full kraft i en skola

Så gjorde vi det möjligt. Sunne kommuns personalchef Kjell-Åke Hagström och Europas ledande försäkringsbolag inom hälsoförsäkring, DKV Hälsa.

Reaktioner och erfarenheter efter tragiska dödsbud vid tre tillfällen under samma år. Så hanterade
skolan, kyrkan och räddningstjänsten situationen
tillsammans, både i det akuta läget och tiden
närmast efter olyckorna. Räddningschef Lennart

inom äldreomsorgen. Det går att åstadkomma långt
mer än man tror. Förvaltningschef Cathrine Larsson,
samt ledare och medarbetare från äldreomsorgen.

Så tar vi vara på medarbetarnas
idéer och gör det omöjliga möjligt

Varför lyckas Sunne så bra med
företagandet, faktiskt bäst i Sverige
Företagen i Sunne anser att media har en mycket
positiv inställning till företagandet. Vad beror det
på och vilken betydelse har det för den lokala utvecklingen? Jonny Ohlsson, NWT:s näringslivsreporter,
leder ett samtal med företagare, kommunala och
fackliga representanter.
Sunne kommun huvudman i nationell
samverkan kring elektroniska fakturor
Så jobbar Sunne med elektroniska fakturor. Erfarenheterna används nu i en nationell samverkan.
Ulf Borg, IT-strateg i Sunne kommun och Sveriges
Kommuner och Landsting.

10.40-12.00
Ledarskap som bygger teamkänsla

Konferensfakta
Deltagare: Konferensen riktar sig främst till chefer på alla nivåer i offentligt styrda
verksamheter.
Anmälan: Sista dag för anmälan är den 1 mars 2008. Fyll i svarskortet och posta portofritt
eller faxa till 0565-160 01. Du kan även skicka din anmälan med alla uppgifter via e-post till
vaxeltelefonister@sunne.se.
Efter anmälan: En bekräftelse skickas via e-post. Där väljer du mellan konferensens
olika seminarier. Bekräftelsen innehåller även uppgifter om betalning.
Tider för ankomst och avresa: Registrering sker i anslutning till lunchen tisdag
8 april klockan 11.45. Programmet avslutas med lunch onsdagen den 9 april, mellan
klockan 12.00 och 13.00.
Boende: Enkelrum på SelmaSpa+ i Sunne.
Egen tid på Spaanläggningen: Under tisdagens program finns tid för behandling,
träning och avkoppling i sauna och pooler mellan klockan 17.00 och 19.30. Behandlingar
ingår inte i konferenspriset. För utförlig information om utbud, se www.selmaspa.se.
För bokning av behandling, kontakta Selma Spa+ via telefon 0565-166 10, eller e-post
reservation@selmaspa.se.
Pris: För konferensen, inklusive konferensprogrammet, boende i enkelrum på
SelmaSpa+, kaffe, luncher och trerätters middag samt tillgång till spa-avdelning
(kostnad för eventuella behandlingar tillkommer) är priset 3 950 kronor, exklusive moms.
Faktura medföljer bekräftelse som skickas efter anmälan.
Frågor: För ytterligare information, kontakta oss via telefon 0565-160 00 eller e-post
vaxeltelefonister@sunne.se

Vad kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap?
Vad betyder bra prestationsmiljöer? Conny Evensson
och Tommy Söderberg, framgångsrika före detta
förbundskaptener i ishockey respektive fotboll, i ett
samtal med Johan Plate. Tommy är ofta i Sunne på
semester och Conny bor här året om.

12.00 Lunch

Anneli Jansson

Kvalitetsarbete är god ekonomi
Så berättar vi för medborgarna hur skattepengarna
förvandlas till service med kvalitet. Sunne kommuns
ekonomichef, Olle Edgren.

Informatör/Title in english

Arbetsmiljöarbete och medarbetarskap, bland annat
med konferenser utomlands för alla medarbetare

Kvarngatan 4, 1. Kommunkansliet,
SE-686 80 Sunne, Sweden
+46 565 164 14
+46 70 236 34 65
anneli.jansson@sunne.se
www.sunne.se

Visitkort 90x55 mm
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Sunne kommun!
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Vykort 167x110
Visitkort 90x55 mm

Kuvert C4, C5

Vykort 167x110

Vykort 167x110

Sunne växer hela tiden. Idag har vi drygt 13 500 invånare. Allt fler vill bo här mitt i Värmland.
Rektor
förmågaTusentals besökare letar sig Räddningschef
med
Företagen
ser alltmed
större möjligheter.
hit för kultur, sport och rekreation.
att
skapa
arbetsglädje.
högt säkerhetstänkande.
Sunne
kommun
är största
arbetsgivaren på orten med 1 000 årsarbetare.
Vi är kända för en sammansvetsad organisation, en hög servicenivå och ett genuint engagemang för de människor som
Du får ansvar för vårt västra rektorsområde med
Som räddningschef i vår kommun lägger du stor
bor och vistas i Sunne. Här pågår en spännande utveckling mot framtiden.

tre grundskolor med förskoleklasser, år 1-6 och
kraft på både det förebyggande arbetet och på
fritidshem, familjedaghem och förskolor. Din
att hålla hög kvalitet i de räddningsinsatser som
placeringsort blir Gräsmark. Här på landsbygden
krävs. Deltidsbrandkårer finns i Sunne, Lysvik och
är skolenheterna relativt små.
Gräsmark.
Som rektor blir du ansvarig för att verksamDu får ansvar för personal, ekonomi och att
heten utvecklas i enlighet med uppsatta mål.
verksamheten utvecklas i takt med att nya arbetsDet blir din uppgift att omsätta idéer till konkreta
metoder och utrustning finns tillgängliga. Du är en
handlingar inom ditt område. Du får ansvar för
bra organisatör och ledare.
personal, ekonomi och arbetsmiljö. Det är viktigt
Sunne kommun tillämpar fem års förordnande
att du är en tydlig ledare samtidigt som du kan
som chef. Anställningen i kommunen är dock
skapa engagemang och arbetsglädje bland dina
tillsvidare.
medarbetare och på era arbetsplatser. Du är i
Upplysningar om tjänsten lämnas av personalgrunden en god pedagog.
chef Kjell-Åke Hagström telefon 0565-160 16,
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KONTAKT

En grafisk manual kan inte ge svar på alla
frågor, men förhoppningsvis ger den bra
guidning och inspiration. Om det är något
du undrar över när det gäller vår grafiska
manual och hur vi kommunicerar är det bara
att du kontaktar kommunikationsansvarig på
Sunne kommun.
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Sunne kommun,
SE-686 80 Sunne, Sweden
Phone +46 (0)565 160 00
E-post kommun@sunne.se
sunne.se

