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GRAFISKA REGLER RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN

I Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar vi aktivt med
vårt varumärke och vår grafiska profil. För att förstärka bilden av
förbundet är det viktigt med ett tydligt och enhetligt ansikte utåt.
Vi vill bli igenkända och visa privatpersoner och organisationer
i våra medlemskommuner när det är vi som talar.
Våra grafiska regler visar hur vi ska se ut och fungerar som styrdokument i vår kommunikation. Det ger ett professionellt intryck och
ökar vår genomslagskraft och attraktivitet.
Vid frågor om de grafiska reglerna är du välkommen att vända
dig till förbundets kommunikatör.
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LOGOTYP
Vår logotyp är starkt förknippad med vårt varumärke och hur vi uppfattas. Logotypen är en garant för
att informationen kommer från oss och att den är
korrekt. Därför får den bara användas i professionella
sammanhang.

Om logotypens element
Den åttauddiga stjärnan i logotypen har använts av
räddningstjänster i Europa sedan 1800-talet. Uddarna
symboliserade tidigare åtta värdeord. Än i dag består
vår värdegrund av ord som betyder mycket för oss
nämligen Professionalism, Respekt, Lärande och
Mod. Den ljusblå droppen i logotypen symboliserar
vatten och den röda virveln eld.

Den tonade logotypen
Den tonade logotypen ska alltid vara första val när
den tekniskt kan användas. Den ska alltid användas
för digitala produktioner och visning på skärm.

Tonad logotyp

Varianter på logotypen
Det finns tillfällen när det tekniskt inte passar att
använda logotypen med tonade färger. Det kan till
exempel vara vid svartvit annonsering, på kontorsmaterial samt vid tryck på present- och profilprodukter.
Rådgör med förbundets kommunikatör om du är
osäker på vilken logotyp du ska använda.
Färg, ej tonad

Klicka här för att ladda
ned våra logotyper!

Svart-vit positiv

Svart-vit negativ

Blå-vit positiv

Blå-vit negativ
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Frizon – luft runt logotyp
Logotypen kommer bäst till sin rätt när den omges
av en fri yta, en frizon. Frizonen ska utgöras av halva
stjärnans mått i logotypen.
Det finns ett undantag från denna regel och det är
när man vill lägga webbadressen under logotypen.
Då får texten läggas närmare, nämligen en udd av
stjärnan.

Logotypens placering
Logotypen ska alltid finnas med i externa produktioner
och produkter som tagits fram av eller i samarbete
med räddningstjänsten.
Det är viktigt med en konsekvent placering av logotypen. En grundläggande regel är att den alltid ska
placeras väl synlig i produktens nedre högra hörn.
Logotypens placering visas i avsnittet Goda exempel.

raddningkarlstad.se

Klicka här för att ladda ned vår
logotyp med webbadress under!
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Logotypens storlek
För att logotypen ska kunna tydas är minsta höjd på
den 18 mm. Därefter bör endast webbadress eller
namnet ersätta logotypen.
Storleken på logotypen varierar beroende på pappersstorleken:
A3 = höjd på logotyp 34 mm
A4 = höjd på logotyp 25 mm
A5 = höjd på logotyp 23 mm
A6 = höjd på logotyp 21 mm
Annons = höjd på logotyp 18 mm (minimum)

Minimihöjd:
18 mm.

Endast webbadress i
Franklin Gothic Demi.
Färg: sot eller brandkårsblå.

raddningkarlstad.se

Namnet på en rad i
Franklin Gothic Demi.
Färg: sot eller brandkårsblå.

Räddningstjänsten Karlstadregionen

Endast webbadress eller namnet
I undantagsfall kan det vara önskvärt att låta webbadressen eller namnet utgöra logotypen. Exempelvis
på vissa typer av presentreklam där utrymmet kan
vara minimalt. Texten kan då vara skriven i sot eller
brandkårsblå.

Namnet på två rader i
Franklin Gothic Demi,
vänsterställd. Färg: sot
eller brandkårsblå.

Klicka här för att ladda ned våra
tonade logotyper i fasta format!

Räddningstjänsten
Karlstadregionen

6

GRAFISKA REGLER RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN | FÄRGER

FÄRGER
Våra färger är lika varma som våra hjärtan. De är
noga utvalda för att harmoniera med varandra och
har sin grund i vår logotyp. Genom att kombinera
färgerna får du möjligheter till variation utifrån
behov och budskap. Ett konsekvent användande
av färgerna ger tydlig igenkänning och effektivare
kommunikation.

Grundfärger

Färgerna ska som huvudregel återges i sin ursprungliga färg – de ska helst inte inte tonas.
Tänk på att färger uppträder olika beroende på hur
de trycks eller skrivs ut, vilket papper som används
(bestruket eller obestruket), om de visas på skärm
eller ingår i en brodyr på ett klädesplagg. För största
möjliga likhet finns våra färger i olika färgsystem.
Utgå från Pantoneskalan när du ska bedöma om en
färg har rätt nyans.

Brandkårsblå

Trygghetsblå

Dimgrå

Pulvervit

Sot

CMYK 100-64-0-38
RGB 0-62-119
HTML #003e77
PMS 654

CMYK 100-50-0-0
RGB 0-105-180
HTML #0069b4
PMS 300

CMYK 0-0-0-10
RGB 236-236-236
HTML #ececec
PMS Cool Gray 1

CMYK 0-0-0-0
RGB 255-255-255
HTML #ffffff

CMYK 0-0-0-100
RGB 0-0-0-0
HTML #000000
PMS Process Black

Färgkoder

Komplementfärger

Sol

Empatiblå

Askgrå

CMYK 0-5-100-0
RGB 255-229-0
HTML ffe500
PMS 108

CMYK 25-6-0-0
RGB 200-223-245
HTML #c8dff5
PMS 657

CMYK 0-0-0-30
RGB 198-198-197
HTML #c6c6c5
PMS Cool Gray 5

CMYK är den färgkod som används till fyrfärgstryck.
CMYK är en förkortning av de fyra processfärgerna
som används i tryck (cyan, magenta, yellow, black).
RGB och HTML är färgkoder som används för att
återge färg digitalt på skärm. RGB-värdet används
för produktioner i Microsoft Office programvaror och
HTML används på en webbplats.
PMS används vid tryck med dekorfärger på exempelvis profilprodukter.

Brandbilsröd

Eldorange

CMYK 15-100-100-5 CMYK 0-64-90-0
RGB 238-118-35
RGB 197-22-23
HTML ee7623
HTML #c51617
PMS 158
PMS 485
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TYPSNITT
Våra typsnitt ska vara lätta att läsa. För att öka läsbarheten ytterligare skriver vi våra huvudrubriker
i versaler.

Typsnitt för formgivet material
I formgivet material ska Franklin Gothic Demi Condenced, Franklin Gothic Demi och Garamond alternativt
Franklin Gothic Book användas.

Typsnitt i Office-paketet
Rubrikerna skrivs i Arial och brödtexten i Times New
Roman. I Word finns mallar för brev, rapporter, styrdokument med mera. Vi har även mallar i PowerPoint.
För att uppnå god läsbarhet är det viktigt att kontrasten mellan text och bakgrund är hög. Använd alltid
mörk text på ljus bakgrund och ljus text på mörk
bakgrund.

Typsnitt för formgivet material

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ12345679
Franklin Gothic Demi Condenced (används alltid som versaler i huvudrubriker)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ12345679
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö123456789
Franklin Gothic Demi (används i mellanrubriker och i bård)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ12345679
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö123456789
Garamond (används som brödtext 11 punkter eller större)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ12345679
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö123456789
Franklin Gothic Book (används som brödtext 10 punkter eller mindre)

Typsnitt i Offce-paketet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ12345679
Arial bold (används i huvudrubriker)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ12345679
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö123456789
Times New Roman (används som brödtext)
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Exempel på typografi i formgivet material
I formgivet material ska Franklin Gothic Demi Condenced användas i huvudrubriker i versaler och med
en spärr på 20. Färgen kan vara brandbilsröd eller
brandkårsblå. Vid underrubriker ska Franklin Gothic
Demi användas med en spärr på 20. Brödtexten ska
vara Garamond vid storlek 11 eller större. Vid mindre
brödtext ska Franklin Gothic Book användas.
Ibland kan man behöva lyfta ur ett citat ur texten.
Denna citattext skrivs i kursiv Franklin Gothic Book
och gärna i trygghetsblå.
Som huvudregel använder vi inte punkt i rubriker
annat än vid uppmaningar och frågor. Se mer om
rubriksättning i avsnittet Goda exempel.

Rubrik i Franklin Gothic
Demi Condenced,
versaler, spärr 20.
Färg: Brandbilsröd
eller brandkårsblå.
Brödtext i
Garamond
eftersom
graden
är 11 pt.
Underrubrik i
Franklin Gothic
Demi, spärr 20.

Rubrik i Franklin Gothic
Demi Condenced,
versaler, spärr 20.
Färg: Brandbilsröd
eller brandkårsblå.

ANTO ESTI TORPOS DIC
TOTAERUPTAS DENDERN
Tem facerisitiis qui vel incient oritae que etvolutas etur. Uptaq uf
iam, corerfe rcient, ut ea cus, ipitas ex et utes rem utendis ma coly
mmodi blat aperro modis verrum reium sedia pro volrehedae lab
ora dem doluptatur sitatur apidestem dolo bernatis acimpores et
doluptatur, quam explit ut.
Enistrunt lit essinimenti destruptae
ma commodi blat aperro

Tem facerisitiis qui vel incient oritae que et voluptas etur. Uptuim,
cor erfe rciet utes rem ut endis ma es et dolupttur quam explit ut.

QARUM SI SEQUO QUIAT ACCUS EARUM INT?

Brödtext i
Franklin Gothic
Book eftersom
graden är 9 pt.

Tem facerisitiis qui vel incient oritae que et voluptas etur? Uptaq uiam,
corerfe rcient, ut ea cus, ipitas ex et utes rem ut endis ma commodi blat
aperro modis verrum reium sedia pro volorehendae labora dem doptatur
sitatur apidestem dolo bernatis acimpores et doluptatur, quam explit ut.

Underrubrik i
Franklin Gothic
Demi, spärr 20.

Enistrunt lit essinimenti destruptae
ma commodi blat aperro
Tem facerisitiis qui vel incient oritae que et voluptas etur. Uptaquiam, cor
erfe rciet utes rem ut endis ma es et doluptatur, quam exput. Ro magnatis
eum sitamus, sus, numquid esequo offictatenem hic temodig enimi dosol.
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Ibland kan man behöva lyfta ur ett citat ur texten.
Denna citattext skrivs i kursiv Franklin Gothic Book
och gärna i trygghetsblå.

Exempel på typografi i Office-paketet

Rubrikerna skrivs i Arial och brödtexten i Times New
Roman. Följ de mallar som finns framtagna för Word
och PowerPoint.
Som huvudregel använder vi inte punkt i rubriker
annat än vid uppmaningar och frågor.

Citattext i
Franklin Gothic Book
kursiv. Gärna i någon
av profilfärgerna.

Rubrik i Arial bold,
versaler.
Färg: Brandbilsröd
eller brandkårsblå.

VIquis ex esequi comnit volessit
itae nobit, tem as modic tem quo
int explaciam sinum restia ventis
estiae coritatem eatur?

ANTO ESTI TORPOS
DICPTAS DENDERN

Brödtext i
Times New Roman.

Tem facerisitiis qui vel incient oritae que etvolutas etur. Uptaq uf iam,
corerfe rcient, ut ea cus, ipitas ex et utes rem utendis ma coly mmodi
blat aperro modis verrum reium sedia pro volrehedae lab ora dem
doluptatur sitatur apidestem dolo et doluptatur, quam explit ut.

Underrubrik i
Arial bold.

Enistrunt lit essinimenti destruptae
ma commodi blat aperro
Uptaq uf iam, corerfe rcient, ut ea cus, ipitas ex et utes rem utendis ma
coly mmodi blat aperro modis verrum reium bernatis acimpores sedia.
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DESIGNELEMENT
Bård
Bården är brandkårsblå och höjden på bården
varierar beroende på pappersstorleken:
A3 = höjd på bård 26 mm
A4 = höjd på bård 18 mm
A5 = höjd på bård 15,5 mm
A6 = höjd på bård 15 mm
Annons = höjd på bård 12 mm

Bården skär igenom stjärnan
strax över dess mittersta udd.

Bården skär igenom stjärnan strax över dess
mittersta udd.

Avsändare
I bården ska det finnas en hänvisning till vår webbplats. Den skrivs ”raddningkarlstad.se” i typsnittet
Franklin Gothic Demi och placeras centrerad i både
höjd och bredd.
Man kan även lägga till direktadress i hänvisningen,
exempelvis ”raddningkarlstad.se/klarakrisen”
Storleken på adressen ska vara:
A3 = 14 pt
A4 = 12 pt
A5 = 11 pt
A6 = 10 pt
Annons = minimum 8 pt

Gör du en folder eller dubbelsidigt blad
ska logotypen endast ligga i bårdens
högerkant på framsidan och adressen
ligga i bården på baksidan.
Gör du ett blad eller en annons ska
både logotyp och adress ligga i bården.
Se avsnittet Goda exempel!

raddningkarlstad.se
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Pratbubblor
Pratbubblorna är ett designelement som passar både
för att markera en trycksaks titel eller för att illustrera
något i dialogform. Syftet med pratbubblorna är att
de ska symbolisera vår öppenhet och vilja till dialog.
En pratbubbla kan stå ensam eller trivas i grupp.
Vid en ensam pratbubbla är det snyggast om den
kommer från vänster. Om fler än två pratbubblor ska
användas, utgå från mitten.

RUBRIKRUTA

RUBRIKEN HÄR!

Bubblorna kan ha någon av färgerna brandkårsblå,
trygghetsblå, brandbilsröda eller pulvervit.
Texten följer typografin för huvudrubriker och centreras i bubblan. Om texten ligger på flera rader ska
texten vara vänsterställd.
Se avsnittet Goda exempel!

RUBRIKRUTA

RUBRIKEN HÄR!

OCH MER RUBRIK I DENNA RUTA
OM DET BEHÖVS.
Klicka här för att ladda
ned bubblorna!
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Banderoller
Ett annat designelement vi använder är banderoller.
De kan till exempel användas för att markera en
trycksaks titel.

FÄRRE OLYCKOR

Om banderollerna används på omslag kan banderollen löpa över hela omslaget så att framsida och
baksida hänger ihop. Om en banderoll ska användas
ovanpå ett fotografi går det att minska opaciteten så
att fotot syns.

D
A
K
S
E
D
A
K
S
N
I
M

Banderollerna kan ha någon av färgerna brandkårsblå, trygghetsblå eller brandbilsröd.

OR

ÖK AD TRYGGHET

Texten följer typografin för huvudrubriker och centreras i banderollen. Om texten ligger på flera rader ska
texten vara vänsterställd.
Tänk på att låta rubrikerna få luft i banderollen så att
texten inte känns inklämd eller att banderollen känns
för stor.
Se avsnittet Goda exempel!

Banderollen
ligger i 85 %
opacitet.

,
M
A
S
U
S
R
U
TT
AXERFERIOLLSIT AUTEMD
CONSED E
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PAPPERSFORMAT
Den vanligaste serien är A, vars grundformat är
A0 (1m²). Du får de övriga formaten g enom att
successivt halvera måtten ner till A6. Använd helst
dessa standardformat eller ett kvadratiskt format.
Undantag kan beviljas.

A6

A-serien:
A0 = 841x1189 mm
A1 = 594x841 mm
A2 = 420x594 mm
A3 = 297x420 mm
A4 = 210x297 mm
A5 = 148x210 mm
A6 = 105x148 mm

A4

A5
A2
A3

A0
A1
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Tryckort

Som huvudregel skrivs tryckorten i askgrå färg med
typsnittet Arial, 5 pt, versaler och med spärr på 100.
Tryckorten placeras på trycksakens baksida uppe
i höger hörn. Undantag kan göras och tryckortens
färg och placering anpassas så att den inte blir för
dominant.

Kontaktuppgifter
I vissa fall, exempelvis vid rapporter, ska kontaktuppgifter finnas på baksidan i anslutning till avsändaren.
Följande information ska finnas med:
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Räddningscenter Sandbäcken
653 40 Karlstad

Viktigt meddelande till
allmänheten
Varnings- och informationssystemet
”Viktigt meddelande till allmänheten”
(VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och
allvarliga händelser. VMA utgörs dels
av utomhuslarm, dels av meddelande
i radio och TV. Sedan en tid tillbaka
kan VMA också skickas ut per telefon.

Gör så här när larmet går
Håll dig inomhus. Stäng dörrar och
fönster. Stäng även dörrar mellan rum.
Om möjligt, stäng av ventilationen.
Lyssna på P4 Värmland på 103,5 MHz
eller se på SVT:s text-TV sidan 100
och 599. Där kommer information att
lämnas till dig om vad som har hänt
och vad du ska göra.
När faran är över sänds den signal
som kallas ”Faran över”. Den består
av 30 sekunders ljud.

Hur låter larmet?
Signalen hörs i 7 sekunder i taget
Läs mer om hur du rustar dig på
med 14 sekunders tystnad emellan.
rettevreståV
raddningkarlstad.se/klarakrisen
När faran är över hörs en annan
längre signal.
5
Signalerna provas kl 15.00 första
01
helgfria måndagen i mars, juni, september och december. När testet är
ta m d n u H
klart ljuder en signal som betyder
att faran är över. Vid prov ges även
information i radion.

KARLSTAD 2016. PRODUKTI ON: ADVANT PRODUKTI ONSBYRÅ. TRYCK: STROKIRK-LANDSTRÖMS TRYCKERI.

Det är viktigt att det går att se var och när en produkt
är tryckt. I tryckorten ska följande information finnas:
ort, årtal, produktion och tryckeri.
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Placering av tryckort
på en A5-folder.

RK 001

RENICIDEM ANIM

Våtservetter

5

10

Kontaktuppgifterna följer typografin för brödtexten
i dokumentet.

100 KR

Hundmat

appoS

EWS TROKRÖK

NYTTIGA TELEFONNUMMER

MINA MEDICINER

Nödnummer, SOS.......................................................... 112
Soppa
Nationellt informationsnummer vid kris ................
113 13
KÖRKORT SWE

Polis ......................................................................... 114 14
Sjukvårdsrådgivningen .............................................. 1177
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SAMPROFILERING
Räddningstjänsten har en mängd samarbeten med
externa aktörer och det är vanligt att vi syns tillsammans med dessa i informationsmaterial av olika slag.
Till exempel:
• Vi och våra medlemskommuner Forshaga, Grums,
Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors
• Vi och Brandskyddsföreningen Värmland
• Bättre brandskyddsbeteende studenter: Vi, KBAB,
Karlstads universitet, Studentkåren, Brandskyddsföreningen Värmland och Polisen

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arrangerar
i samarbete med Brandskyddsföreningen:

BMILLORPORAT VOLUT
QUIATE AGER STIUR

AQELOI!

Te res aut millaceatem volor solendis ab is aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur, officid quatus
mil mo endit, non numquiatium est a into bea doluptatamet a nestia consequi duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui aligeni moloraepe venis et es minvene:

Vid samprofilering ser vår avsändare något
annorlunda ut.

• Abore incillatium ipsum
• Facilissedis et reptincto evelige nditatusciis
• Omniet lacepuditate plam dolorem
• Et anditassi que a sim velendi
• Harumque sam, conecul luptis comnis quis idellabo
Pris: 400 kronor inklusive mat, utrustning och utbildningsmaterial.

När räddningstjänsten är
huvudavsändare

För mer information och anmälan: Besök www.raddningkarlstad.se/lorumipsum
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Namn Namnsson, namn.namnsson@karlstad.se.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen i samarbete med:

Enkelsidig – med en
samarbetspartner.

raddningkarlstad.se

Enkelsidig produktion
När räddningstjänsten är huvudavsändare placeras
vår logotyp i bården med avsändare. Över den skrivs
”Räddningstjänsten Karlstadsregionen i samarbete
med:”. Under texten följer sedan de externa aktörernas logotyper.

VIquis ex esequi comnit volessit
itae nobit, tem as modic tem quo
int explaciam sinum restia ventis
estiae dem coritatem eatur?

Flersidig produktion
Framsida: När räddningstjänsten är huvudavsändare
placeras vår logotyp i bården.

Xeris voluptatat latet ius des aut labo nequae volorum
quatqui inctaspidel ipieniet rem aute omnihilit

BMILLORPORAT VOLUT
QUIATE AGER STIUR

Fon numquiatium est

AQELOI!

Te res aut millaceatem volor solendis ab is aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur, officid quatus
mil mo endit, non numquiatium est a into bea doluptatamet a nestia consequi duntiature eaquam.

Baksida: Över bården med avsändare skrivs ”Räddningstjänsten Karlstadsregionen i samarbete med:”.
Under texten följer sedan de externa aktörernas
logotyper.

Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui aligeni moloraepe venis et es minvene:
• Abore incillatium ipsum
• Facilissedis et reptincto evelige nditatusciis
• Omniet lacepuditate plam dolorem
• Et anditassi que a sim velendi
• Harumque sam, conecul luptis comnis quis idellabo
Pris: 400 kronor inklusive mat, utrustning och utbildningsmaterial.

Te res aut millaceatem volor solendis ab is
aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati
cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur,
officid quatus mil mo endit, non numquiatium
est a into bea doluptatamet a nestia consequi
duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui
aligeni moloraepe venis et es minvene. Abore
incillatium ipsum. Facilissedis et reptincto
evelige nditatusciis, omniet lacepuditate plam
dolorem. Et anditassi que a sim velendi. Harumque sam, conecul luptis cois quis idellabo.

Te res aut millaceatem
Te res aut millaceatem volor solendis ab is
aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati
cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur,
officid quatus mil mo endit, non numquiatium

est a into bea doluptatamet a nestia consequi
duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui
aligeni moloraepe venis et es minvene:
• Abore incillatium ipsum
• Facilissedis et reptincto evelige nditatusciis
• Omniet lacepuditate plam dolorem
• Et anditassi que a sim velendi
• Harumque sam, conec mo endit, non numul
luptis comnis l mo endit, non numquis idell
moendit, non numlabo

Fon numquiatium est
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur.
Qui aligeni moloraepe voloraepe vennis et es
minvene. Abore incillatium ipsum. Facilissedis
eoloraepe vent reptincto evelige nditatusciis,
omniet lacepuditate plam dolorem. Eue a sim
velendi. Harumque sam, conoloraepe venecul
luptis comnis quis idellabo, oloraepe ven.

För mer information och anmälan: Besök www.raddningkarlstad.se/lorumipsum
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Namn Namnsson, namn.namnsson@karlstad.se.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen i samarbete med:

Flersidig – med en
samarbetspartner.

raddningkarlstad.se
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När räddningstjänsten är
huvudavsändare
Enkelsidig produktion
När räddningstjänsten är huvudavsändare placeras
vår logotyp i bården med avsändare. Över den skrivs
”Räddningstjänsten Karlstadsregionen i samarbete
med:”. Under texten följer sedan de externa aktörernas logotyper.

Xeris voluptatat latet ius des aut labo nequae volorum
quatqui inctaspidel ipieniet rem aute omnihilit

BMILLORPORAT VOLUT
QUIATE AGER STIUR

AQELOI!

Te res aut millaceatem volor solendis ab is aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur, officid quatus
mil mo endit, non numquiatium est a into bea doluptatamet a nestia consequi duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui aligeni moloraepe venis et es minvene:
• Abore incillatium ipsum

Flersidig produktion
Framsida: När räddningstjänsten är huvudavsändare
placeras vår logotyp i bården.

• Facilissedis et reptincto evelige nditatusciis
• Omniet lacepuditate plam dolorem
• Et anditassi que a sim velendi
• Harumque sam, conecul luptis comnis quis idellabo
Pris: 400 kronor inklusive mat, utrustning och utbildningsmaterial.
För mer information och anmälan: Besök www.raddningkarlstad.se/lorumipsum
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Namn Namnsson, namn.namnsson@karlstad.se.

Ett samarbete mellan:

Baksida: Över bården med avsändare skrivs ”Räddningstjänsten Karlstadsregionen i samarbete med:”.
Under texten följer sedan de externa aktörernas
logotyper.

Enkelsidig – med
flera samarbetspartners.

raddningkarlstad.se

VIquis ex esequi comnit volessit
itae nobit, tem as modic tem quo
int explaciam sinum restia ventis
estiae dem coritatem eatur?

Xeris voluptatat latet ius des aut labo nequae volorum
quatqui inctaspidel ipieniet rem aute omnihilit

BMILLORPORAT VOLUT
QUIATE AGER STIUR

Fon numquiatium est

AQELOI!

Te res aut millaceatem volor solendis ab is aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur, officid quatus
mil mo endit, non numquiatium est a into bea doluptatamet a nestia consequi duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui aligeni moloraepe venis et es minvene:
• Abore incillatium ipsum
• Facilissedis et reptincto evelige nditatusciis
• Omniet lacepuditate plam dolorem
• Et anditassi que a sim velendi
• Harumque sam, conecul luptis comnis quis idellabo
Pris: 400 kronor inklusive mat, utrustning och utbildningsmaterial.

Te res aut millaceatem volor solendis ab is
aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati
cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur,
officid quatus mil mo endit, non numquiatium
est a into bea doluptatamet a nestia consequi
duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui
aligeni moloraepe venis et es minvene. Abore
incillatium ipsum. Facilissedis et reptincto
evelige nditatusciis, omniet lacepuditate plam
dolorem. Et anditassi que a sim velendi. Harumque sam, conecul luptis cois quis idellabo.

Te res aut millaceatem
Te res aut millaceatem volor solendis ab is
aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati
cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur,
officid quatus mil mo endit, non numquiatium

est a into bea doluptatamet a nestia consequi
duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui
aligeni moloraepe venis et es minvene:
• Abore incillatium ipsum
• Facilissedis et reptincto evelige nditatusciis
• Omniet lacepuditate plam dolorem
• Et anditassi que a sim velendi
• Harumque sam, conec mo endit, non numul
luptis comnis l mo endit, non numquis idell
moendit, non numlabo

Fon numquiatium est
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur.
Qui aligeni moloraepe voloraepe vennis et es
minvene. Abore incillatium ipsum. Facilissedis
eoloraepe vent reptincto evelige nditatusciis,
omniet lacepuditate plam dolorem. Eue a sim
velendi. Harumque sam, conoloraepe venecul
luptis comnis quis idellabo, oloraepe ven.

För mer information och anmälan: Besök www.raddningkarlstad.se/lorumipsum
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Namn Namnsson, namn.namnsson@karlstad.se.
Ett samarbete mellan:

Flersidig – med flera
samarbetspartners.

raddningkarlstad.se
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När räddningstjänsten är
likvärdig avsändare
Enkelsidig och flersidig produktion
När räddningstjänsten är en likvärdig avsändare
använder vi oss inte av bården. Det finns en speciellt
framtagen logotyp med avsändare. Denna logotyp
placeras tillsammans med externa logotyper i sidfoten.
Storleken på vår logotyp får bero på de övriga logotyperna – alla ska känns likvärdiga. Placera gärna
logotyperna i bokstavsordning. Över logotyperna
skrivs ”Ett samarbete mellan:”.

Xeris voluptatat latet ius des aut labo nequae volorum
quatqui inctaspidel ipien aute omnihilit

AQELOI!

BMILLORPORAT VOLUT
QUIATE AGER STIUR

Te res aut millaceatem volor solendis ab is aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur, officid quatus
mil mo endit, non numquiatium est a into bea doluptatamet a nestia consequi duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui aligeni moloraepe venis et es minvene:
• Abore incillatium ipsum
• Facilissedis et reptincto evelige nditatusciis
• Omniet lacepuditate plam dolorem
• Et anditassi que a sim velendi
• Harumque sam, conecul luptis comnis quis idellabo
Pris: 400 kronor inklusive mat, utrustning och utbildningsmaterial.

Tänk på logotypens minimått på 18 mm höjd. Därefter
används bara namnet. Se sidan 6.

För mer information och anmälan: Besök www.raddningkarlstad.se/lorumipsum
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Namn Namnsson, namn.namnsson@karlstad.se.

Enkelsidig – med
flera likvärdiga
samarbetspartners

Ett samarbete mellan:

raddningkarlstad.se

VIquis ex esequi comnit volessit
itae nobit, tem as modic tem quo
int explaciam sinum restia ventis
estiae dem coritatem eatur?

Xeris voluptatat latet ius des aut labo nequae volorum
quatqui inctaspidel ipien aute omnihilit

Fon numquiatium est

BMILLORPORAT VOLUT
QUIATE AGER STIUR
Te res aut millaceatem volor solendis ab is aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati cum quisilpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur, officid quatus
mil mo endit, non numquiatium est a into bea doluptatamet a nestia consequi duntiature eaquam.
Te res aut millaceatem volor solendis ab is aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati cum quisrlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem.
Nem doluptatur, officid quatus mil mo endit, non numquiatium est a into bea doluptatamet a nestia
consequi duntiature eaquam. Apis eosamus dolenim latiis que voluptur.
Qui aligeni moloraepe venis et es minvene:
• Abore incillatium ipsum
• Facilissedis et reptincto evelige nditatusciis
• Omniet lacepuditate plam dolorem

Te res aut millaceatem volor solendis ab is
aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati
cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur,
officid quatus mil mo endit, non numquiatium
est a into bea doluptatamet a nestia consequi
duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui
aligeni moloraepe venis et es minvene. Abore
incillatium ipsum. Facilissedis et reptincto
evelige nditatusciis, omniet lacepuditate plam
dolorem. Et anditassi que a sim velendi. Harumque sam, conecul luptis cois quis idellabo.

Te res aut millaceatem

AQELOI!

• Et anditassi que a sim velendi

Te res aut millaceatem volor solendis ab is
aliate natquatius, cus eremolendae. Gentotati
cum quisUlpa nonectur, tempor alibus cum ernate volumque ipis moloritem. Nem doluptatur,
officid quatus mil mo endit, non numquiatium

est a into bea doluptatamet a nestia consequi
duntiature eaquam.
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur. Qui
aligeni moloraepe venis et es minvene:
• Abore incillatium ipsum
• Facilissedis et reptincto evelige nditatusciis
• Omniet lacepuditate plam dolorem
• Et anditassi que a sim velendi
• Harumque sam, conec mo endit, non numul
luptis comnis l mo endit, non numquis idell
moendit, non numlabo

Fon numquiatium est
Apis eosamus dolenim latiis que voluptur.
Qui aligeni moloraepe voloraepe vennis et es
minvene. Abore incillatium ipsum. Facilissedis
eoloraepe vent reptincto evelige nditatusciis,
omniet lacepuditate plam dolorem. Eue a sim
velendi. Harumque sam, conoloraepe venecul
luptis comnis quis idellabo, oloraepe ven.

Pudigenim fugit et fugit volupit accum explabo. Lenimol uptaecu lluptat ecea quas acca solos epe
ritioribus. Nam ime quis sequam, qui dolor reribea nonsect iisinve nducide plab ilitatureic tesutas.

Klicka här för att ladda ned
logotyp för samprofilering!

Flersidig – med
flera likvärdiga
samarbetspartners

Pris: 400 kronor inklusive mat, utrustning och utbildningsmaterial.

Ett samarbete mellan:

För mer information och anmälan: Besök www.raddningkarlstad.se/lorumipsum
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Namn Namnsson, namn.namnsson@karlstad.se.

raddningkarlstad.se
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ANNONSER
Så här ser våra rekryteringsannonser ut. I de större
annonsformaten finns några av kommunens medarbetare med som stolta ambassadörer. Annonserna
finns i flera olika format och de bygger på samma
typografi som för formgivet material.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen söker

RÄDDNINGSPERSONAL
100x68mm
I BEREDSKAP
(DELTIDSBRANDMÄN)

Svart/vita annonser
Vi rekommenderar annonser i färg men i vissa publikationer måste vi införa svart/vita annonser.

till vår brandstation i Munkfors

Vi söker fler medarbetare som kan ingå i vår beredskapsstyrka
i Munkfors för utryckning vid larm.

Läs mer på raddningkarlstad.se/jobb

I de små annonsformaten använder vi inte bild.

raddningkarlstad.se

Räddningstjänsten Karlstadsregionen söker

RÄDDNINGSPERSONAL
I BEREDSKAP
(DELTIDSBRANDMÄN)
till vår brandstation i Munkfors

Vi söker fler medarbetare som kan ingå i vår beredskapsstyrka
i Munkfors för utryckning vid larm.

Läs mer på raddningkarlstad.se/jobb
Pluggannons som
ska föra trafik till
webbplatsen..

raddningkarlstad.se
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100x118mm

100x118mm

Räddningstjänsten Karlstadsregionen söker

Räddningstjänsten Karlstadsregionen söker

till vår brandstation i Munkfors

till vår brandstation i Munkfors

RÄDDNINGSPERSONAL
I BEREDSKAP
(DELTIDSBRANDMÄN)
Vi söker fler medarbetare som kan ingå i vår beredskapsstyrka
i Munkfors för utryckning vid larm.

Vi söker fler medarbetare som kan ingå i vår beredskapsstyrka
i Munkfors för utryckning vid larm.

Kvalifikationer

Kvalifikationer

Frågor och ansökan

Frågor och ansökan

Läs mer på raddningkarlstad.se/jobb

Läs mer på raddningkarlstad.se/jobb

Man eller kvinna med god fysik. Du ska vara fullt frisk och uppfylla vissa konditionskrav. Du måste bo och arbeta så att du kan
vara på brandstationen i Munkfors inom fem minuter efter larm
när du har beredskap. B-körkort krävs. C-körkort är meriterande.
Grundutbildning krävs och anordnas av oss. Din huvudarbetsgivare måste ge sitt medgivande till ledighet för larm och utbildning.
Kontakta gärna stationschef Per Magnusson på 054-540 28 91
eller per.magnusson@karlstad.se om du har frågor. Mejla din
ansökan till Per senast 28 februari.

Rekryteringsannons
med utförlig text.

RÄDDNINGSPERSONAL
I BEREDSKAP
(DELTIDSBRANDMÄN)

raddningkarlstad.se

Man eller kvinna med god fysik. Du ska vara fullt frisk och uppfylla vissa konditionskrav. Du måste bo och arbeta så att du kan
vara på brandstationen i Munkfors inom fem minuter efter larm
när du har beredskap. B-körkort krävs. C-körkort är meriterande.
Grundutbildning krävs och anordnas av oss. Din huvudarbetsgivare måste ge sitt medgivande till ledighet för larm och utbildning.
Kontakta gärna stationschef Per Magnusson på 054-540 28 91
eller per.magnusson@karlstad.se om du har frågor. Mejla din
ansökan till Per senast 28 februari.

raddningkarlstad.se
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Räddningstjänsten Karlstadsregionen söker

Räddningstjänsten Karlstadsregionen söker

RÄDDNINGSPERSONAL
I BEREDSKAP
(DELTIDSBRANDMÄN)
till vår brandstation i Munkfors

Vi söker fler medarbetare som kan ingå i vår beredskapsstyrka
i Munkfors för utryckning vid larm.

Kvalifikationer

Man eller kvinna med god fysik. Du ska vara fullt frisk och uppfylla vissa konditionskrav. Du måste bo och arbeta så att du kan
vara på brandstationen i Munkfors inom fem minuter efter larm
när du har beredskap. B-körkort krävs. C-körkort är meriterande.
Grundutbildning krävs och anordnas av oss. Din huvudarbetsgivare måste ge sitt medgivande till ledighet för larm och utbildning.

till vår brandstation i Munkfors

Vi söker fler medarbetare som kan ingå i vår beredskapsstyrka
i Munkfors för utryckning vid larm.

Kvalifikationer

Man eller kvinna med god fysik. Du ska vara fullt
frisk och uppfylla vissa konditionskrav. Du måste
bo och arbeta så att du kan vara på brandstationen i Munkfors inom fem minuter efter
larm när du har beredskap. B-körkort krävs.
C-körkort är meriterande. Grundutbildning
krävs och anordnas av oss. Din huvudarbetsgivare måste ge sitt medgivande
till ledighet för larm och utbildning.

Frågor och ansökan

Kontakta gärna stationschef Per Magnusson på 054-540 28 91
eller per.magnusson@karlstad.se om du har frågor. Mejla din
ansökan till Per senast 28 februari.

Kontakta gärna stationschef
Per Magnusson på 054-540 28 91
eller per.magnusson@karlstad.se om
du har frågor. Mejla din ansökan till
Per senast 28 februari.

Läs mer på raddningkarlstad.se/jobb

Läs mer på raddningkarlstad.se/jobb

Frågor och ansökan

Rekryteringsannonser
med bild.

RÄDDNINGSPERSONAL
I BEREDSKAP
(DELTIDSBRANDMÄN)

raddningkarlstad.se

raddningkarlstad.se
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FILMGRAFIK

Vinjett, start

Det finns en speciellt framtagen grafik för filmer.
Följ denna grafik så ger våra produktioner ett mer
enhetligt intryck.
Kontakta förbundets kommunikatör om du vill göra
en film.

FILMENS RUBRIK

Vinjett
ITC Franklin Gothic Std, demi condensed 128/140pt, versaler, spärr 5.

ITC Franklin Gothic Std,
demi condensed
128/140pt, versaler, spärr 5

Klicka här för att se
en av våra filmer!
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Rubrik alternativ 1
Franklin Gothic Demi
Condensed
128/140pt, versaler,
spärr 5.

SÄKERHET

SÄKERHET

Använd helst endast vit
text men om bakgrunden
kräver använd skugga
i 70% svart.

Rubrik alternativ 2
Franklin Gothic Demi
Condensed
95/110pt, versaler,
spärr 5.
Texten centreras i bubblan.
Om texten ligger på fler rader
ska texten vara vänsterställd.
Bubblorna kan ha någon
av de tre profilfärgerna
och alltid med vit text.

RUBRIKRUTA

RUBRIKRUTA

RUBRIKEN HÄR!

RUBRIKEN HÄR!

OCH MER RUBRIK
I DENNA RUTA
OM DET BEHÖVS.

Underrubrik – rörlig bild
Franklin Gothic Demi,
92/100pt, vänsterställd.
Använd helst endast vit text
men om bakgrunden kräver
använd skugga i 70% svart.

Vi arbetar med krisberedskap
och säkerhet för de som bor
och jobbar i våra kommuner

Vi arbetar med krisberedskap
och säkerhet för de som bor
och jobbar i våra kommuner
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Faktabild
Franklin Gothic Demi,
92/100pt, vänsterställd
Bakgrund med
övertoning. Placera den
vänsterställda texten
centrerat i bildytan.

Namnskylt

År 2016 kom det in XXXX larm
till räddningstjänsten.
Styrkan har 90 sekunder på sig
att komma iväg vid larm.

Dimen Moradian Ungdomar för trygghet

Namnet:
Franklin Gothic Dem, 50pt.
Titel:
Franklin Gothic Book, 50 pt.
Använd i första hand namnskylten
med placering i botten. Längden
på bården anpassas efter namnet.
Namnskylten kan även
användas för att benämna
en plats som visas i filmen.

Dimen Moradian Ungdomar för trygghet

Textning tal
Franklin Gothic Book,
regular, 70/105 pt.
Använd vit text med blå
bakgrund i första hand.

Men jag vill också lära dem vad man ska göra för
att det inte ska börja brinna.

Men jag vill också lära dem vad man ska göra för
att det inte ska börja brinna.
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Credlista
Titel:
Franklin Gothic Book,
regular, 52/60pt
Namnet:
Franklin Gothic Demi,
52/60pt, släpp till raden
under 12,5pt
Namnen läggs
i två spalter.

Regissör
Anna Jonsson

Roll 1
Anders Svensson

Producent
Anders Svensson

Roll 2
Anders Svensson

Manus
Anders Svensson

Roll 3
Anna Jonsson

Musik
Anna Jonsson

Roll 4
Anna Jonsson

Slutvinjett
Franklin Gothic Demi,
centrerad,
60pt, spärr 5.

raddningkarlstad.se
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GODA EXEMPEL
Här visar ett antal goda exempel från våra produktioner.
Se exemplen som ett inspirationsmaterial och guide för
hur våra grafiska regler ser ut i verkligheten.
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Inbjudningar i A4-format.

LÄGER!

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arrangerar:

BARNENS BRAND- OCH
SÄKERHETSLÄGER 2016
Måndagen den 21 mars öppnar anmälan till Barnens brand- och säkerhetsläger 2016. Vi håller till
på våra brandstationer i Forshaga, Grums, Karlstad, Hammarö, Kil och Munkfors. Lägret genomförs
dagtid 27 juni –1 juli och riktar sig till barn födda år 2005, 2006, 2007 och 2008.
Barnen får under en innehållsrik vecka tillsammans med våra ungdomsledare och brandmän förena
nytta med nöje och fördjupa sig inom följande områden:
• Räddningstjänstens, polisens och ambulansens arbete och vardag

!
N
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G 31
PROVA-PÅ-DA

Är du ödmjuk, modig, pålitlig,
uppmärksam och uthållig?
Då skulle du bli en bra brandman.

MARS

När?
Torsdag 31 mars,
klockan 12.00–15.00.

• Hur man larmar 112
• Brandsläckningsövningar
• Trafiksäkerhet
• Hitta Vilse – vad man ska göra om man går vilse
• Fysisk aktivitet under lekfulla former
Pris: 400 kronor per barn inklusive mat, utrustning och utbildningsmaterial.
För mer information och anmälan: Besök www.raddningkarlstad.se/barnlager
OBS: Man kan endast anmäla sig till brandstationen i den kommun man är skriven i.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Per Wallgren, per.wallgren@karlstad.se.

raddningkarlstad.se

Kom och testa rökdykning, lär dig om
brandbilens utrustning och om hur du
använder klippverktygen vid
en trafikolycka.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap berättar om utbildningen
och vad som krävs för att bli brandman.
Prova på-dagen är för dig som är
mellan 15 och 20 år.

Var?
Övningsfältet vid
brandstationen i Karlstad.
Obs!
Begränsat antal platser. Ta på dig
oömma kläder. Vi bjuder på fika!
Mer information och anmälan:
Besök raddningkarlstad.se/provapadag
Sista anmälningsdag är 24 mars.

raddningkarlstad.se
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Faktablad i A5och A4-format.

Vätska som köps i löst mått, som
exempelvis bensin, ska förvaras
i behållare som är avsedd för
produkten, till exempel godkänd
reservdunk.

FAKTA!

FÖRVARING AV
BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Så här mycket får du förvara

Brandfarliga vätskor kan vid ganska låg temperatur
avge ångor som går att antända. Det är alltid ångor
som brinner, inte själva vätskan. Brandfarliga vätskor
är enligt svensk lag sådana vätskor som har en flampunkt under eller lika med 100°C.
Några exempel på brandfarliga vätskor man ofta
har hemma är bensin, rödsprit, lacknafta, tändvätskor
och aceton.

Du får högst förvara 100 liter brandfarlig vätska i ditt
hem. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte
in i detta. Dessutom får du förvara högst 10 000 liter
eldningsolja och diesel för uppvärmning och elproduktion, dock inte i själva bostaden. Om du har behov av
att ha mer än detta hemma måste du söka tillstånd
hos räddningstjänsten.
Observera att du bara får förvara brandfarliga vätskor för det egna hushållets behov, alltså inte för någon
annans räkning. Eget företag gäller också som ”någon
annan” i detta sammanhang.

Förvaring i
enfamiljshus
och fritidshus
Så här får du förvara
brandfarliga vätskor i
småhus. Reglerna finns
för att minska risken
för att de brandfarliga
varorna orsakar brand
eller förvärrar en redan
uppkommen brand.
* Fastighetsägaren kan
iordningställa ett särskilt
förråd, avskilt i lägst EI 30,
endast avsett för förvaring
av brandfarliga varor där
hyresgäster kan förvara
sina brandfarliga vätskor.
Fastighetsägaren ansvarar
för tillstånd för detta förråd.

Bostadsdel

Vindsförråd

Garage

Sprayburkar, brandfarlig
vätska i behållare om
högst 10 liter

Ingen förvaring

Fordon med tank och
reservdunk, sprayburkar,
brandfarlig vätska, skyddad
mot påkörning

Fristående/
avskilt* förråd
Brandfarlig vätska,
sprayburkar

Källare
I ventilerat utrymme, till exempel
hobbyrum, brandfarlig vätska
och sprayburkar

Källa: MSB

Förvaringskärl

Säker förvaring

Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar. Inne i bostaden
får vätskorna förvaras i förpackningar om högst 10 liter.
Vätska som köps i löst mått, som exempelvis bensin,
ska förvaras i behållare som är avsedd för produkten,
till exempel godkänd reservdunk.

Brandfarliga vätskor ska helst förvaras samlat på
ett ställe. Lock och kapsyler ska vara tätt påsatta.
Brandfarlig vätska, sprayburkar och gasflaskor
får inte förvaras i kylskåp, svalskåp eller frysskåp
på grund av brand- och explosionsrisk.
Sprayburkar och små gasbehållare ska helst inte
förvaras tillsammans med brandfarlig vätska. De är
tryckbehållare och får inte utsättas för värme.

Förvaring i flerfamiljshus och
gemensamma
utrymmen

KARLSTAD 2015. PRODUKTION: ADVANT PRODUKTIONSBYRÅ. TRYCK: ONE DIGITALTRYCK.

Vad är en brandfarlig vätska?

Det finns fler restriktioner
när det gäller förvaring
av brandfarliga vätskor i
flerfamiljshus. Det beror
på att här finns många
fler människor som kan
påverkas av olyckshändelser. Därför får man
inte förvara brandfarliga
vätskor i källaren annat
än i utrymmen som är
särskilt avsedda för detta.
Förvaring av större förpackningar ska helst ske
utomhus, det vill säga på
balkongen.
Inglasad balkong räknas i detta sammanhang
som inomhus, så där får
bara mindre förpackningar
förvaras.

Balkong,
ej inglasad

Vindsförråd
Ingen förvaring

Brandfarlig vätska
i högst 25 liters
behållare

Lägenhet
Sprayburkar,
brandfarlig vätska
i högst 10 liters
behållare

Hobbylokal,
EI 30-avskild
Brandfarlig vätska,
max 25 liter

Garage i
bottenplan

Källarförråd

Fordon med tank
och reservdunk.
Ingen övrig förvaring
av brandfarlig vätska

Ingen förvaring

Garage för flera hushåll
Fordon med tank och reservdunk, brandfarlig
vätska, oåtkomligt för obehöriga
Källa: MSB

raddningkarlstad.se

Framsida

FAKTA!

Baksida
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Event, öppet hus,
med annons i dagspress och affischer.

ÖPPE T HUS

IONEN
PÅ BRANDSTAT
I KARLSTAD

I höst fyller räddningstjänsten i Karlstad 125 år. Det ska
vi fira! Lördag 29 oktober kl 11–15 slår vi upp dörrarna
till öppet hus i brandstationen på Räddningscenter Sandbäcken. Ta tillfället i akt att mingla runt i och utanför vår
vagnhall, titta på gamla och nya fordon, prova delar av
brandmännens fystest, tävla om fina priser och lära dig
hur du skyddar ditt hem mot brand. Vi bjuder på kaffe
och saft. Försäljning av hamburgare.
Välkommen!
raddningkarlstad.se

DAGENS PROGRAM:
Kl. 11.30, 12.30 och
13.45
Flammys brandskola
för barn
Kl. 12.00 och 13.45
Från Munken till
Sandbäcken – en
historisk tillbakablick
med Ber t Andersson,
pensionerad brandmästare
Kl. 13.00
Uppvisning av insats
vid lägenhetsbrand

raddningkarlstad.se
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- Verklighetstrogna övningar är en stor
del av vardagen. Rappellering handlar om
att klättra upp eller ner för ett rep, för att
hjälpa en nödställd person.

VI RÄDDAR
VI GÖR
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VILL DU VARA MED?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anordnar
den tvååriga utbildningen ”Skydd mot olyckor” som
ger en god grund för att jobba som brandman. Hos
oss får du en vardag fylld av möjligheter och ett arbete
som handlar om så mycket mer än att släcka bränder.
Kontakta oss på telefon 054-540 28 80 eller gå in på
raddningkarlstad.se/varayrken så får du veta mer.
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- Vi är snabbt på plats och konstaterar att
huset är övertänt. Det är inte möjligt för oss
att gå in. Vi prioriterar att skydda intillliggande byggnader. Inga personer befinner
sig i huset. Familjen är på besök hos släktingar, men chockas givetvis vid beskedet
om branden. Vi kontaktar en så kallad
restvärdesledare och en POSOM-grupp, som
kommer att se till att de drabbade får det
omedelbara stöd och den hjälp de09.22
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FYSTRÄNING

brandman, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

”Jag har aldrig förlorat viljan att göra skillnad”

- Vi har schemalagd fys varje arbetspass och
försöker träna så varierat som möjligt. Vi kör
både individuellt och i grupp. Två gånger
om året har vi fystester, där vi ska genomföra
en massa olika moment på tid, till exempel
gå på löpband i full utrustning.
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brandman också en helt unik bredd, där vi sysslar med så otroligt mycket mer än att släcka
bränder eller rycka ut på larm. En vanlig arbetsvecka träffar jag människor i alla åldrar och
från alla olika delar av samhället. Det
är häftigt.
av situationer
PALMJag ställs också inför massor
NIKLAS
Karlstadsregionen
i vardagen, där inget är självklart och
där lösningarna
måstesten
skapas i stunden. Dessutom är
an, Räddningstjän
brandm
16.30
gemenskapen och teamkänslan i vår organisation fantastisk. Både inom arbetsgruppen och
FYSTRÄNING
har aldrig
mellan oss som jobbar heltid respektive deltid. Resurserna är gemensamma och vi ser alltid till
mig. Varje dag. Jag
kor i kris. Det driver
r jobbet som
och varandra.”
attass
stötta
r om att hjälpa männis
varje arbetsp
. I mina ögon erbjude
”Det här jobbet handla
faktiskt göra skillnad
- Vi har schemalagd fys
mer än att släcka
glöden och viljan att
som möjligt. Vi kör
förlorat den där inre
med så otroligt mycket
försöker träna så varierat
bredd, där vi sysslar
åldrar och
unik
alla
gånger
i
helt
Två
kor
en
grupp.
männis
i
också
jag
brandman
både individuellt och
arbetsvecka träffar
ner
ut på larm. En vanlig
inför massor av situatio
r, där vi ska genomföra
bränder eller rycka
om året har vi fysteste
häftigt. Jag ställs också
om är
av samhället. Det är
t på tid, till exempel
skapas i stunden. Dessut
från alla olika delar
lösningarna måste
en massa olika momen
och
är självklart och där
ing.
inom arbetsgruppen
i vardagen, där inget
ation fantastisk. Både
till
gå på löpband i full utrustn
teamkänslan i vår organis
samma och vi ser alltid
gemen
är
erna
gemenskapen och
Resurs
heltid respektive deltid.
raddningkarlstad.se/varayrken
mellan oss som jobbar

”Jag har aldrig förlorat

viljan att göra skillnad”

att stötta varandra.”

”TEAMKÄNSLAN
OCH GEMENSKAPEN
ÄR FANTASTISK”

2015-06-09 07:15

n

arayrke
raddningkarlstad.se/v

2015-06-09 07:15

NIKLAS PALM

d
brandman i Karlsta

0sid_dragspel.indd

Raddning_folder_1

1-5

VI GÖR
SKILLNAD
TILLSAMMANS
VI FÖREBYGGER

A VÄRLDENS
B? PÅ HELTID.
AL.

SON
ÄDDNINGSPER

EN DAG
SOM
BRANDMAN
07.30
ÖVNING RAPPELLERING

- Verklighetstrogna övningar är en stor
del av vardagen. Rappellering handlar om
att klättra upp eller ner för ett rep, för att
hjälpa en nödställd person.

VI RÄDDAR

09.22
LARM BRAND I VILLA

14.47
LARM TRAFIKOLYCKA
13.00
OBJEKTSORIENTERING I KYRKA

08.30
LÖPANDE ARBETE

VILL DU VARA MED?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anordnar
den tvååriga utbildningen ”Skydd mot olyckor” som
ger en god grund för att jobba som brandman. Hos
oss får du en vardag fylld av möjligheter och ett arbete
som handlar om så mycket mer än att släcka bränder.
Kontakta oss på telefon 054-540 28 80 eller gå in på
raddningkarlstad.se/varayrken så får du veta mer.

- Vi lägger mycket tid på att ta hand om och
underhålla allt material som ingår i arbetet.
Idag tvättar vi, lagar slang, ser över vår
utrustning för pumpning av kemikalier och
förbereder en övning.

”JOBBET ERBJUDER
EN HELT UNIK BREDD”

- Vi är snabbt på plats och konstaterar att
huset är övertänt. Det är inte möjligt för oss
att gå in. Vi prioriterar att skydda intillliggande byggnader. Inga personer befinner
sig i huset. Familjen är på besök hos släktingar, men chockas givetvis vid beskedet
om branden. Vi kontaktar en så kallad
restvärdesledare och en POSOM-grupp, som
kommer att se till att de drabbade får det
omedelbara stöd och den hjälp de behöver.

- Objektsorientering betyder att vi lär känna
olika byggnader, så att det blir lättare för
oss att agera rätt vid ett eventuellt larm. Vi
studerar byggnaden och ställer frågor till
byggherrar och entreprenörer. Vad av det
materiella ska vi skydda först? Finns det exempelvis konst eller andra värdefulla föremål
som bör prioriteras?

- Två bilar har frontalkrockat och vi kommer
till olycksområdet efter ambulansen. Vi
spärrar av vägen och säkrar platsen, så att det
är säkert för all personal att vistas på vägen.
Efter instruktioner från ambulanspersonalen
om statusen på personerna som befinner sig i
de krockade fordonen, inleder vi losstagning
med hjälp av hydraulverktyg. Dessvärre
är skadorna svåra och vi kan bara hoppas
att vårt snabba agerande ska bidra till att
personerna överlever.

16.30
FYSTRÄNING

- Vi har schemalagd fys varje arbetspass och
försöker träna så varierat som möjligt. Vi kör
både individuellt och i grupp. Två gånger
om året har vi fystester, där vi ska genomföra
en massa olika moment på tid, till exempel
gå på löpband i full utrustning.

”TEAMKÄNSLAN
OCH GEMENSKAPEN
ÄR FANTASTISK”

NIKLAS PALM
brandman, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

”Det här jobbet handlar om att hjälpa människor i kris. Det driver mig. Varje dag. Jag har aldrig
förlorat den där inre glöden och viljan att faktiskt göra skillnad. I mina ögon erbjuder jobbet som
brandman också en helt unik bredd, där vi sysslar med så otroligt mycket mer än att släcka
bränder eller rycka ut på larm. En vanlig arbetsvecka träffar jag människor i alla åldrar och
från alla olika delar av samhället. Det är häftigt. Jag ställs också inför massor av situationer
i vardagen, där inget är självklart och där lösningarna måste skapas i stunden. Dessutom är
gemenskapen och teamkänslan i vår organisation fantastisk. Både inom arbetsgruppen och
mellan oss som jobbar heltid respektive deltid. Resurserna är gemensamma och vi ser alltid till
att stötta varandra.”
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VILL DU HA VÄRLDENS
BÄSTA JOBB? PÅ HELTID.

NIKLAS PALM
brandman i Karlstad
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”Jag har aldrig förlorat viljan att göra skillnad”

raddningkarlstad.se/varayrken
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Rollups.

Rollup för kampanjen
för särskilt riskutsatta.

Rollup för kampanjen
om utbildningar.

RTJ_Ordmoln-Rollup_850x2020_final.indd 2
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Kampanj, klara krisen,
med broschyr i A5-format,
magnetblock och rollup.

KL AR A KRISEN

KLARA KRISEN!
ÄR DU RUSTAD FÖR
DE FÖRSTA DYGNEN?

!
Läs mer om hur du kan rusta dig på
raddningkarlstad.se/klarakrisen

SÅ RUSTAR DU
DIG FÖR DE
EN.
FÖRSTA DYGN

Det mesta i matförrådet
ska kunna lagras utan
kyl eller frys och vara lätt
att tillaga.

Rtj_KlaraKrisen_Block_95x170.indd 1

BRA ATT HA I EN KRIS
Vatten och mat

Våtservetter

10

Checklista
Vid kriser finns en risk att du måste
klara dig utan till exempel värme,
belysning, vatten och mycket annat.
Här bredvid har vi samlat tips på hur
du kan förbereda dig och vad som kan
vara bra att ha hemma.
5

10
Hundmat

MINA MEDICINER
MINA MEDICINER

KÖRKORT SWE KÖRKORT SWE

KÖRKORT SWE

ÖMS TRYC
KERI

Soppa

MINA MEDICINER

-LAN DSTR

En vuxen bör normalt
få i sig ungefär tre
Soppa Soppa
liter vätska om dagen
genom dryck och mat.

STRO KIRK

08:40

TRYC K:

100 KR

Våtservetter Våtservetter

ONSB YRÅ.
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Tänk efter före
Att kunna klara några dygn utan el,
vatten eller mat är ingen lätt situation.

Soppa

Men de flesta av oss kan klara det om
vi tänker efter före. Om vi klarar de
första akuta dygnen underlättar det
för de mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att
hjälpa människor som behöver extra
hjälp och stöd.

ON: ADVA
NT

Hundm at

Den svenska krisberedskapen bygger
på att alla tar ett gemensamt ansvar
för vårt lands och för vår egen och våra
anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret
innebär att du ska vara förberedd på
att kunna hantera en svår situation
och klara de omedelbara behov som
kan uppstå.
När det inträffar en större katastrof
eller en mindre kris kan det ta dagar
innan vi är tillbaka till att samhällets
service fungerar normalt igen. Hur gör
du då? Om du är utan ström. Utan värme.
Om det inte finns mat i butikerna.

2016 . PROD
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 Vattendunkar med
skruvkork att hämta och
förvara vatten i.
 Vattenkokare för koknin
g av förorenat vatten.
 Mat med lång hållbar
het som klarar
rumstemperatur och
är lätt att tillaga.
 Campingkök med
bränsle.
 Grill och grillkol för
matlagning utomhus.

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt
liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också
ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända?
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Profilprodukter

Penna

Nyckelring med
ficklampa

Mobil brandvarnare

USB-laddare

Brandsläckare

Solcellsficklampa

Solcellsladdare

Brandfilt
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UNGDOMAR
FÖR TRYGGHET
Ungdomar för trygghet är ungdomar mellan 18 och 23 år som
är anställda av räddningstjänsten för att verka som förebilder för
barn och unga i Karlstads kommun. Syftet med deras verksamhet
är att förebygga ungdomsvåld och mobbning samt att bidra till en
tryggare miljö.
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LOGOTYP
Ungdomar för trygghet har en textlogotyp som ska
användas då det handlar om deras verksamhet.

Varianter på logotypen
Logotypen finns i tre varianter; orange-vit negativ,
svart-vit positiv och orange-vit positiv.
Använd den orange-vit negativa logotypen i första
hand.
Rådgör med förbundets kommunikatör om du är
osäker på vilken logotyp du ska använda.

Orange-vit negativ

Svart-vit positiv

Klicka här för att ladda
ned våra logotyper!

Orange-vit positiv
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FÄRG
Ungdomar för trygghet har en egen färg ur huvudprofilens komplementfärger – eldorange.
Färgen ska som huvudregel återges i sin ursprungliga färg – den ska helst inte inte tonas.
Tänk på att färgen kan uppträda olika beroende
på hur den trycks eller skrivs ut, vilket papper som
används (bestruket eller obestruket), om den visas
på skärm eller ingår i en brodyr på ett klädesplagg.
För största möjliga likhet finns våra färger i olika färgsystem. Utgå från Pantoneskalan när du ska bedöma
om en färg har rätt nyans.

Färgkoder
CMYK är den färgkod som används till fyrfärgstryck.
CMYK är en förkortning av de fyra processfärgerna
som används i tryck (cyan, magenta, yellow, black).
RGB och HTML är färgkoder som används för att
återge färg digitalt på skärm. RGB-värdet används
för produktioner i Microsoft Offices programvaror och
HTML används på en webbplats.
PMS används vid tryck med dekorfärger på exempelvis profilprodukter.

Eldorange
CMYK 0-64-90-0
RGB 238-118-35
HTML ee7623
PMS 158
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DESIGNELEMENT
Pratbubblor
Pratbubblorna är ett designelement som passar både
för att markera en trycksaks titel eller för att illustrera
något i dialogform. Syftet med pratbubblorna är att
de ska symbolisera vår öppenhet och vilja till dialog.
En pratbubbla kan stå ensam eller trivas i grupp.
Vid en ensam pratbubbla är det snyggast om den
kommer från vänster. Om fler än två pratbubblor ska
användas, utgå från mitten.

RUBRIKRUTA

RUBRIKEN HÄR!

När Ungdomar för trygghet är avsändare ska bubblorna
ha färgen eldorange.
Texten följer typografin för huvudrubriker och centreras i bubblan. Om texten ligger på flera rader ska
texten vara vänsterställd.

RUBRIKRUTA

RUBRIKEN HÄR!

OCH MER RUBRIK
I DENNA RUTA OM
DET BEHÖVS.
Klicka här för att ladda
ned bubblorna!
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TYPOGRAFI
Exempel på typografi i formgivet material
I formgivet material ska Franklin Gothic Demi Condenced användas i huvudrubriker i versaler och med en
spärr på 20. Färgen kan vara pulvervit eller eldorange. Vid underrubriker ska Franklin Gothic Demi
användas med en spärr på 20. Brödtexten ska vara
Garamond vid storlek 11 eller större. Vid mindre brödtext ska Franklin Gothic Book användas.
Ibland kan man behöva lyfta ur ett citat ur texten.
Denna citattext skrivs i kursiv Franklin Gothic Book
och gärna i eldorange.
Som huvudregel använder vi inte punkt i rubriker
annat än vid uppmaningar och frågor. Se mer om
rubriksättning i avsnittet Goda exempel.

Rubrik i Franklin Gothic
Demi Condenced,
versaler, spärr 20.
Färg: pulvervit eller
eldorange.
Brödtext i
Garamond
eftersom
graden
är 11 pt.
Underrubrik i
Franklin Gothic
Demi, spärr 20.

ANTO ESTI TORPOS DIC
TOTAERUPTAS DENDERN
Tem facerisitiis qui vel incient oritae que etvolutas etur. Uptaq uf
iam, corerfe rcient, ut ea cus, ipitas ex et utes rem utendis ma coly
mmodi blat aperro modis verrum reium sedia pro volrehedae lab
ora dem doluptatur sitatur apidestem dolo bernatis acimpores et
doluptatur, quam explit ut.
Enistrunt lit essinimenti destruptae
ma commodi blat aperro

Tem facerisitiis qui vel incient oritae que et voluptas etur. Uptuim,
cor erfe rciet utes rem ut endis ma es et dolupttur quam explit ut.

Skugga på rubriker
Använd helst endast vit eller eldorange text men om
bakgrunden kräver det, exempelvis vid text på bild,
använd skugga i 100% svart.

Rubrik i Franklin Gothic
Demi Condenced,
versaler, spärr 20.
Färg: eldorange
eller pulvervit.

QARUM SI SEQUO QUIAT ACCUS EARUM INT?

Brödtext i
Franklin Gothic
Book eftersom
graden är 9 pt.

Tem facerisitiis qui vel incient oritae que et voluptas etur? Uptaq uiam,
corerfe rcient, ut ea cus, ipitas ex et utes rem ut endis ma commodi blat
aperro modis verrum reium sedia pro volorehendae labora dem doptatur
sitatur apidestem dolo bernatis acimpores et doluptatur, quam explit ut.

Underrubrik i
Franklin Gothic
Demi, spärr 20.

Enistrunt lit essinimenti destruptae
ma commodi blat aperro
Tem facerisitiis qui vel incient oritae que et voluptas etur. Uptaquiam, cor
erfe rciet utes rem ut endis ma es et doluptatur, quam exput. Ro magnatis
eum sitamus, sus, numquid esequo offictatenem hic temodig enimi dosol.
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Folder 8-sidig.

U

ngdomar för trygghet är ungdomar mellan
18 och 23 år som är anställda av räddningstjänsten för att verka som förebilder för
barn och unga i Karlstads kommun. Syftet med
deras verksamhet är att förebygga ungdomsvåld
och mobbning samt att bidra till en tryggare miljö.
Ungdomar för trygghet finns på kommunens
skolor och fritidsgårdar under dagtid, nattvandrar
i Karlstads centrum på fredagskvällar och ordnar
fotbollsturneringar, LAN och andra aktiviteter
på skollov. De är också ute och rör sig ”på fältet”
under vissa högtider, som Valborgsmässoafton
och skolavslutningar, samt vid större evenemang
och festivaler.
Ungdomarnas närvaro är mycket uppskattad de är duktiga på att skapa goda relationer med
barn och unga.

KARLSTAD 2017 TRYCK
STROKIRK-LANDSTRÖMS
AB

UFT folder.indd 2

Utbildning
Ungdomar för trygghet är utbildade inom bemötandefrågor, vardagsjuridik, första hjälpen,
Ungdomar för trygghet
känns
Om anställningen
Följ ungdomarnas
arbete
hjärt-lungräddning, hur polisen arbetar med mera.
igen på sina orange
Ungdomar för trygghet är anställda av Räddningspå kläder.
Facebook och Instagram
tjänsten Karlstadsregionen och utgår ifrån brandGenom att följa Ungdomar för trygghet på
2
stationen i Karlstad. De arbetar alltid minst två
Facebook3och Instagram får du enkelt och snabbt
och två och arbetsleds av en säkerhetskoordinator.
information om vad de gör och när de finns ute.
Anställningen löper på maximalt fyra år och
Här kan du också ställa frågor och tipsa om var du
styrs av ett särskilt kollektivavtal. Anställningens
skulle vilja se dem oftare.
UFT
2017-06-09
folder.indd
10:47:40
3
2017-06-09 10:47:42
omfattning är 90 procent.
För att få arbeta i gruppen ska man ha fyllt 18 år
facebook.com/ungdomarfortrygghet
och ha en avslutad gymnasieutbildning. B-körkort
är också ett krav.
Den som är intresserad av att ingå i gruppen är
välkommen att skicka in en intresseanmälan. Vi
instagram.com/ungdomarfortrygghet
anställer fortlöpande vid behov.
Kontakt gällande anställningen
Per Wallgren, per.wallgren@karlstad.se,
054-540 28 12

9
2017-06-09 10:47:3
UFT folder.indd

1

Mer information
Mer information om ungdomarna och deras
arbete finns på raddningkarlstad.se/uft

Kontakt med ungdomarna
E-post ungdomarfortrygghet@karlstad.se

6

UFT folder.indd 6

7

UFT
2017-06-09
folder.indd
10:47:46
7

2017-06-09 10:47:46

raddningkarlstad.se

UFT folder.indd 8
2017-06-09 10:47:46
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Rollups.

VI FINNS FÖR
DIN TRYGGHET

DIN TRYGGHET ÄR
VIKTIGAST FÖR OSS

FÖLJ UNGDOMAR FÖR TRYGGHET
PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM

VÅRT JOBB ÄR ATT
GÖRA DIG TRYGGARE
FÖLJ UNGDOMAR FÖR TRYGGHET
PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM

ungdomarfortrygghet

ungdomarfortrygghet

ungdomarfortrygghet

ungdomarfortrygghet

raddningkarlstad.se/uft

raddningkarlstad.se/uft

raddningkarlstad.se/uft
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SAMPROFILERING
Ungdomar för trygghet är anställda av räddningstjänsten och deras och förbundets logotyper ska
därför placeras så att det syns att vi hör ihop. UFT
har ibland samarbeten med externa aktörer och kan
synas tillsammans med dessa i informationsmaterial
av olika slag.

När Ungdomar för trygghet
är huvudavsändare
Logotypen Ungdomar för trygghet placeras till
vänster i räddningstjänstens blå bård.

Klicka här för att ladda ned
logotyp för samprofilering!

raddningkarlstad.se

Placera först räddningstjänstens logotyp
enligt instruktionerna på sid 5 och 11.
UFT:s logotyp placeras med samma yttermarginaler och håller höjden i linje med
stjärnans övre respektive nedre udd.

Affisch – där Ungdomar för
trygghet är huvudavsändare.

raddningkarlstad.se
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När Ungdomar för trygghet
är likvärdig avsändare
När Ungdomar för trygghet är en likvärdig avsändare
placeras logotypen tillsammans med de övriga logotyperna längst ned. Storleken får bero på de övriga
logotyperna – alla ska känns likvärdiga.

Affisch – med flera likvärdiga
samarbetspartners.
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KLÄDER
Ungdomar för trygghet känns igen på sina orange
kläder. Ungdomarna har ett antal olika plagg med
väl synliga logotyper.

Fleecetröja

Skaljacka

Löstagbart
foder

Keps
Pikétröja

Mössa

Shorts
Ryggsäck

Reflexväst

Byxa
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Skaljacka
Jackan är mörkblå med orange broderad logotyp.
Unisexmodell.

Bröst: Den broderade logotypen i orange är 75 mm bred och
placeras på vänster bröst, centrerad mellan knäppning och ärm,
10 mm från axelsömmen.
Rygg: Den broderade logotypen i orange är 265 mm bred och
placeras centrerad på ryggen, 190 mm från huvan.
Ärm: Räddningstjänstens logotyp som märke i storlek 63x65 mm,
placeras på vänster arm, 68 mm från axelsömmen.
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Löstagbart foder
Fodret är orange med vit broderad logotyp.
Unisexmodell.

Bröst: Den broderade logotypen i vitt är 75 mm bred och
placeras på vänster bröst, centrerad mellan dragkedja och ärm,
10 mm från axelsömmen.
Rygg: Den broderade logotypen i orange är 265 mm bred och
placeras centrerad på ryggen, 190 mm från kragen.
Ärm: Räddningstjänstens logotyp som märke i storlek 63x65 mm,
placeras på vänster arm, 68 mm från axelsömmen.
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Fleecetröja
Tröjan är grå med orange broderad logotyp
och finns i dam- och herrmodell.
Dammodell

Herrmodell

Bröst: Den broderade logotypen i orange är 75 mm bred och
placeras på vänster bröst, centrerad mellan dragkedja och ärm,
10 mm från axelsömmen.
Rygg: Den broderade logotypen i orange, är 265 mm bred och
placeras centrerad på ryggen, 190 mm från kragen.
Ärm: Räddningstjänstens logotyp som märke i storlek 63x65 mm
placeras på vänster arm, 68 mm från axelsömmen.
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Reflexväst
Västen är i reflextyg och har broderad logotyp
i orange. Unisexmodell.

Bröst: Den broderade logotypen i orange är 75 mm bred och
placeras på vänster bröst, centrerad mellan dragkedja och ärm,
10 mm från axelsömmen.
Rygg: Den broderade logotypen i orange är 265 mm bred och
placeras centrerad på ryggen, 190 mm från kragen.
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Pikétröja
Tröjan är orange med vit broderad logotyp och
finns i dam- och herrmodell.

Dammodell

Den broderade logotypen i vitt är 75 mm bred och placeras
på vänster bröst, centrerad mellan knäppning och ärm,
12 mm från axelsömmen.
Räddningstjänstens logotyp som märke i storlek 63x65 mm,
placeras på vänster arm, 35 mm från ärmslut.

Herrmodell
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Byxa
Byxorna är svarta med orange broderad logotyp
och finns i dam- och herrmodell.

Den broderade logotypen i
orange är 75 mm bred och
placeras centrerad, 10 mm
från sömmen på låret, på
vänster byxben.

Dammodell

Herrmodell
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Dammodell

Shorts
Shortsen är svarta med orange broderad logotyp
och finns i dam- och herrmodell.

Den broderade logotypen i
orange är 75 mm bred och
placeras centrerad, 10 mm
från sömmen på låret, på
vänster byxben.

Herrmodell
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Keps och mössa
Kepsen är svart med orange broderad logotyp.
Unisexmodell.
Mösan är orange med vit broderad logotyp.
Unisexmodell.

Den broderade logotypen
i orange är 75 mm bred
och placeras centrerad,
20 mm från skärmen.

Den broderade logotypen
i vitt är 75 mm bred och
placeras 18 mm från
mössans underkant.
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