Brevlinie

Brevpapir

Kommunale institutioner

Kommunens institutioner har
mulighed for at sætte sit eget
præg på deres brevlinie.
Institutions brevpapiret er
fortrykt i neutral sort. Kommunens logo er placeret nederst
i venstre hjørne sammen med
en grå udgave af logo vingeten.
Alt tekst + institutionensdata
printes på fra egen PC (Se
opsætning af institutions brevpapir).
Brevpapiret vises her i formindsket udgave.
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Brevlinie
Typografi, “TELEFAX”:
Verdana, bold, versaler
Størrelse: 28 pt.
Farve: Sort 60%

Fax

12 mm

Officiel fax - Institutioner
vist med mål

Max.
logo højde
25 mm

38 mm

67 mm

15 mm

Max. logo bredde
38 mm

TELEFAX

Alt tekst + institutionens data
printes på fra egen PC på fortrykt institutions brevpapir.

FAX NUMMER:
SIDER INKL. DENNE SIDE:

Anders Andersen
Andebyvej 555
3000 Andeby

Institutionsdata skrives i højre
side/bund. under institutionsdata skrives personlige kontaktoplysninger som reference nr.
og henvendelse til.

17. januar 2007

Efter aftale

Med tak for lån

Til orientering

Kan beholdes

Til videre ekspedition

Ønskes retur

Til udtalelse

Vedlagt fremsendes

Al brevtekst/brødtekst printes
fra egen PC.
Typografien er Verdana Regular, 9 pkt. - Linieafstand 12
pkt. Overskrifter fremhæves
med Verdana Bold.

Typografi,
adresse, dato:
Verdana, regular
Størrelse: 9 pt.
Linieafst.: 12 pt.
Box tekster:
Verdana, regular,
10 pt.
Boxfarve:
sort 10%

Til underskrift

Faxen vises her i formindsket
udgave.

Med venlig hilsen

13 mm

KULTUR & BORGERSERVICE
Kultur & Markedsføring

VIGTIGT Denne meddelelse er personlig og således beskyttet af reglerne om brevhemmelighed. Hvis De ved en fejl har modtaget meddelelsen, beder vi Dem kontakte
os omgående pr. telefon eller fax.

Skive Kommnune
Torvegade 10
7800 Skive
Tlf: 9915 5500
Fax: 9915 5569
CVR-nr: 69119212
meda@skivekommune.dk
www.skivekommune.dk
Reference: 621990

Typografi,
kolofon:
Verdana
Strørrelse: 6,5 pt.
Linieafst.: 9 pt.
Område:
Versaler, bold, sort
Afd.:
Regular, sort
Adr. mm.:
Regular, sort 60%

Henvendelse til:
Merete Dunker Aborg
Lokal tlf.: 9915 5551

15 mm

min. 50 mm
ml. bund af brødtekst
og papirbund

100 mm

25 mm

Typografi, FAX NUMMER osv.:
Verdana, bold, versaler
Størrelse: 9 pt.
Farve: Sort

125 mm
Typografi,
brevhemmelighed:
Verdana, regular (overskrift i versaler)
Strørrelse: 7 pt.
Linieafst.: 10 pt.

38 mm
12 mm
Max. bredde af kolofon

Farver:
“VIGTIGT”: sort
Brødtekst: sort 60%

OPSÆTNING AF INSTITUTIONS FAX
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Typografi, “NOTAT”:
Verdana, bold, versaler
Størrelse: 11 pt.
Farve: Sort

Brevlinie

Notat

35 mm

Notat - Institution
vist med mål
NOTAT

Notat følger designet på
brevpapiret, på nær ”Notat”
overskriften i toppen og tekstboksen i bunden.

17. januar 2007

BYRÅDSMØDE I FORBINDELSE MED SAGEN OM NOTAM

Typografi,
brødtekst:
Verdana, regular
Størrelse: 9 pt.
Linieafst.: 12 pt.

KFUM-spejderne fejrer 100 års jubilæum i 2010. Det fejres blandt andet med
afholdelse af en korpslejr for KFUM-spejdere fra hele landet. Et udvalg fra
KFUM-spejderne har i Skive fundet den helt rigtige plads til den store jubilæumslejr. Skive bliver derved værtsby for omkring 15.000 spejdere.

Overskrifter,
fremhævelse:
Verdana, versaler,
bold, sort

Der er tradition for, at KFUM-spejdernes korpslejre afholdes et nyt sted hver
gang. Det har også været udgangspunktet denne gang, hvor seks pladser i
det centrale Jylland er blevet vurderet. En succesfuld lejr er afhængig af den
lokale opbakning og gode omgivelser. Begge dele er fundet i Skive.
Korpslejrområdet udgør 120 ha. og er placeret syd for Skive på kasernens
øvelsesområde, hvor alle faciliteter til en stor lejr let kan etableres. I umiddelbar tilknytning til lejrområdet, findes et stort aktivitetsområde med skov
og bakker. Limfjorden, Salling og Skive by indgår også som en del af lejrens
aktiviteter og muligheder, så der kan skabes spændende rammer for de
mange spejdere og besøgende.
Skive Kommune med godt 48.000 indbyggere er beliggende i den nordlige
del af Midtjylland og har 190 km. kystlinie mod Limfjorden. Den smukke
natur og beliggenheden ved fjord og å er et stort aktiv for de, som holder af
vandreture, badning, motionsløb, sejlsport, roning og surfing, ligesom fjorden
og åerne betragtes som et eldorado for lystfiskere. Skive er udover at være
kaserneby kendt for sit rige foreningsliv, hvor frivillige er den bærende kraft.
I Skive er der et alsidigt kulturliv indenfor musik, teater og kunst. Kulturlivet
byder blandt andet på anlægskoncerter, teater- og musikoplevelser på Danmarks næstældste provinsteater, Badeland og Danmarks største biograf i det
nye Kulturcenter Limfjord, Musikkens Hus med blandt andet Det Jyske Ensemble, Beach Party, Nordens største træskibssejlads, Skive-Løbet og Skives
11 Stjerner, som er 11 rundkørsler udsmykket af 11 kunstværker fra Jacob
Jensen Design, som holder til i området.
Både Skive Kommune og KFUM-spejderne er glade for valget. Nu venter et
stort arbejde, før lejren i 2010 kan blive en realitet. Der nedsættes derfor en
række projektgrupper i både Skive Kommune og hos KFUM-spejderne, som i
fællesskab vil håndtere de mange forberedelser til lejren.

13 mm

Det er ikke første gang KFUM-spejderne afholder en stor lejr. Cirka hvert
femte år samles KFUM-spejderne på en korpslejr. Korpslejren er en by på

VIGTIGT Denne meddelelse er personlig og således beskyttet af reglerne om brevhemmelighed. Hvis De ved en fejl har modtaget meddelelsen, beder vi Dem kontakte
os omgående pr. telefon eller fax.

KULTUR & BORGERSERVICE
Kultur & Markedsføring
Skive Kommnune
Torvegade 10
7800 Skive
Tlf: 9915 5500
Fax: 9915 5569
CVR-nr: 69119212
meda@skivekommune.dk
www.skivekommune.dk
Reference: 621990
Henvendelse til:
Merete Dunker Aborg
Lokal tlf.: 9915 5551

Typografi,
kolofon:
Verdana
Strørrelse: 6,5 pt.
Linieafst.: 9 pt.
Område:
Versaler, bold, sort
Afd.:
Regular, sort
Adr. mm.:
Regular, sort 60%

15 mm

min. 50 mm
ml. bund af brødtekst
og papirbund

80 mm

25 mm

125 mm
Typografi,
brevhemmelighed:
Verdana, regular (overskrift i versaler)
Strørrelse: 7 pt.
Linieafst.: 10 pt.

38 mm
12 mm
Max. bredde af kolofon

Farver:
“VIGTIGT”: sort
Brødtekst: sort 60%
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Brevlinie

Visitkort
Institution
vist med mål
Afstand/luft
min. 8 mm
Max. bredde af navn og titel
+ margin 38 mm

4 mm

Tekst Navn:
Verdana, Bold, Versaler, 7 pt.
Linieafst.: 8 pt.

26 mm

20 mm

4 mm

4 mm

Max. bredde af afsender adresse
+ margin 47 mm

ANNE
JUHL KRISTENSEN
Fysioterapeut

Tekst titel:
Verdana, regular, 6 pt.
Linieafst.: 8 pt.
Farver: Sort

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Distrikt 7
Trænings- og aktivitetsenheden
Torvegade 10, 7800 Skive
Tlf: 9915 5500
Mob: 9915 5551
meda@skivekommune.dk
www.skivekommune.dk

Maximal størrelse af logo:
Højde: 15 mm
Bredde: 25 mm

Tekst
afsenderadresse:
Verdana, Regular, 6pt.
Linieafst.: 8 pt.
OBS! max 8 linier
Farver:
Navn på afd.: sort
Adresse og andet info: sort 60%

På visitkortet er Kommunens
oplysninger til højre under
logoet. De personlige oplysninger er placeret til venstre.
Som udgangspunkt skrives
navnet på 1 linie. Hvis navnet
er for langt, kan det skrives i
2 linier, med fornavn på den 1.
linie og efternavn på 2. linie.
Bemærk: Der skal min. være 8
mm luft mellem de 2 blokke.
Det er valgfrit om man vil have
foto på. Foto skal være sort/
hvid.
Bagsiden er blank.
Visitkortene printes fra egen
printer på fortryktark med
plads til 10 stk. visitkort.
Navn, titel og afsenderinfo
printes ud fra en skabelon.
Institutionen indsætter selv
logo - er ikke fortrykt på arket.

ANNE
JUHL KRISTENSEN
Fysioterapeut

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Distrikt 7
Trænings- og aktivitetsenheden
Torvegade 10, 7800 Skive
Tlf: 9915 5500
Mob: 9915 5551
meda@skivekommune.dk
www.skivekommune.dk
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