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Om du har två likartade produkter eller tjänster att 
välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång 
väljer du den du känner igen och har en positiv attityd 
till. Det vill säga den du känner dig mest trygg med och 
som ger dig ett mervärde. När vi lyckas få alla i vår mål- 
grupp, och hela vår omvärld, att ha AllboHus som 
första val, har vi ett starkt varu märke.
 Generellt ska ett företags varumärke tala om för 
omvärlden vad man har, säger, gör och levererar. Till 
exempel hur personalen uppträder mot kunder och 
hur väl företagets bostäder, lokaler och tjänster står 
sig i förhållande till konkurrenterna. Det ska också 
spegla företagets själ.

Det här gäller i högsta grad även oss på AllboHus. 
Vår grafiska profil är en av vårt varumärkes viktigaste 
ingredienser. Den är vårt ansikte utåt som speglar 
både våra emotionella och rationella värden.
 För att vårt varumärke ska vara tydligt och lätt att 
känna igen måste vi alla uppträda och framträda på 
samma sätt i alla sammanhang. Därför är det viktigt att 
du som på något sätt arbetar med AllboHus kontakt-
ytor och marknadsmaterial, i både tryckta och digitala 
medier, följer vår grafiska profil.

Inga konstigheter. Följ bara några enkla råd i denna 
guide så blir det lätt och rätt.
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Vikten av ett starkt varumärke
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Vår grafiska profil – och varför vi har den
I grunden ska vår grafiska profil ge en bild av en stabil 
och trygg hyresvärd. Allt material ska utstråla nytän-
kande och framåtanda, både var för sig och tillsammans.
 Genom det grafiska språket kommunicerar vi de 
värden som vi vill förmedla till omvärlden. Just nu 
håller du med andra ord i ett av de viktigaste red-
skapen i vårt bygge för att skapa en positiv, gemensam 
och långsiktig attityd kring AllboHus. 
 Den grafiska profilen är viktig för vår identitet. 
Den ger ett konsekvent och enhetligt intryck när vi 
kommunicerar med omvärlden, vilket i sin tur ger en 

snabb och distinkt identifikation. Arbetar vi utifrån 
dessa riktlinjer kommer vi att öka vår igenkänning 
hos våra befintliga och blivande hyresgäster. Vi ökar 
möjligheten till att  framgångsrikt kommunicera till 
dem och andra intressegrupper.  
 I den grafiska manualen hittar du bland annat de 
logotyper och typsnitt som du ska använda, riktlinjer 
för hur vårt marknadsföringsmaterial ska se ut med 
bilder, färger och grafiska element, språket vi använder, 
exempel, mallar och allt annat du behöver för att 
skapa bra kommunikation.



Logotypen

Primär  Använd alltid denna i första hand.

Logotypen finns även som negativ och som enfärgad svart.

Logotypen placeras med generös marginal, s k frizon, till kanter och övriga element, 
som texter eller bilder. Bilden visar minsta möjliga frizon.

Sekundär I de fall  texten 
”En del av...” skulle bli för 
liten eller liknande används 
denna variant av logotypen.
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Logotypen är vårt främsta kännetecken och vår viktigaste symbol för 
kommunikation. Den är tydlig och distinkt och signalerar stabilitet och 
trygghet på samma gång. Samtidigt ska den vara lätt att hantera och 
fungera i olika sammanhang och miljöer över tid. Logotypens placering 
kan variera beroende på var den används. Se exempel på placering längre 
ner i manualen.
 Alla varianter på logotypen finns som .eps för tryck och som .jpg eller 
.png för digital användning.
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Siluetten

I kombination med logotypen har vi även vår illustration av vår stads-
siluett. Den används dels som ett dekor element för att ge oss ett eget 
visuellt yttryck, dels för att förstärka avsändaren AllboHus.
Den finns i ett par olika varianter för olika användningsområden. 
Se exempel på placering längre ner i manualen.

Alla varianter på siluetten finns som .eps för tryck och som .jpg eller .png 
för digital användning. 

Använd i första hand basvarianten. Om den inte fungerar använd någon 
av varianterna.

Siluette_gron_bas.eps

Siluette_gron_bred.eps
För de tillfällen då basvarianten skulle bli för stor på ytan. T ex på liggande format. 

Siluette_neg_bas.eps. 
Finns också som .jpg och .png för digitalt användande

Siluette_gron_stor_tunn.eps
Denna är avsedd för riktigt stora format där den ordinarie skulle få för tjocka linjer om den skalades upp så mycket.

Siluette_gron_bred.eps
För de tillfällen då en diskretare siluett behövs. T ex som sidfot,  i PPT-mallen eller som här i den grafiska manualen. 
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ALLBOGRÖN  Bas

CMYK 61 0 83 0

PMS 368

RGB 112 184 82

# 70b852

ALLBOGUL  Bas 

CMYK 33 57 100 18

PMS 7549

RGB 153 102 0

# 996600

ALLBOTURKOS  Bas 

CMYK 40 5 20 0

PMS 7464

RGB 153 204 204

# 99cccc

ALLBOLILA   Bas

CMYK 36 91 12 1

PMS 2395

RGB 170 60 135

# aa3c87

ALLBOGRÅ  Bas

CMYK 0 0 0 40

PMS COOL GRAY 5

RGB 167 169 172

# a7a9ac

Primärfärg Sekundära färger

Färgerna

AllboHus primärfärg är grön. Den kompletteras med ett antal sekundära 
färger. Detta för att vi ska kunna skapa ett varm och livfullt uttryck. Dock 
är alltid grön den färg vi använder i första hand. Alla färger finns i mörkare 
och ljusare nyanser för att skapa en så flexibel färgpalett som möjligt. 
Se exempel på färgkombinationer längre ner i manualen.

För trycksaksproduktion är det viktigt att välja den färgblandning som är 
utvald för bestruket respektive obestruket papper. Observera att färgerna 
i denna guide av trycktekniska skäl inte alltid är helt korrekt återgivna. 
Det är färgbeteckningarna för respektive färgsystem som gäller.

Lathund till färgsystemet
System  Användningsområde
Pantone®  Trycksaker
CMYK  Trycksaker
RGB  Skärm
NCS  Vägg- och textilfärg
PMS  Pantone Matching System
CMYK  Cyan, Magenta, Yellow, Key (Black)
RGB  Röd, Grön, Blå

Färgdefinitionen är vägledande. Gör alltid en noggrann jämförelse med 
CMYK eller PMS färgprov.
Jämförelsen med färger blir bäst i ”kallt” dagsljus, 5500 grader Kelvin.



ALLBOGRÖN  Komp 1  

CMYK 85 31 100 20

RGB 33 115 49

# 217331

ALLBOGUL  Komp 1  

CMYK 33 57 100 18

RGB 153 102 0

# 996600

ALLBOTURKOS  Komp 1 

CMYK 77 21 41 1

RGB 51 153 153

# 339999

ALLBOLILA  Komp 1 

CMYK 57 100 33 20

RGB 113 29 93

# 711d5d

ALLBOGRÅ  Komp 1 

CMYK 0 0 0 75

RGB 99 100 102

# 636466

ALLBOGRÖN   Komp 2

CMYK 75 20 100 5

RGB 74 147 63

# 4a933f

ALLBOGUL  Komp 2  

CMYK 29 47 100 8

RGB 175 129 39

# af8127

ALLBOTURKOS  Komp 2 

CMYK 61 11 40 2

RGB 99 174 161

# 63aea1

ALLBOLILA  Komp 2 

CMYK 48 97 25 6

RGB 141 43 113

# 8d2b71

ALLBOGRÅ  Komp 2 

CMYK 0 0 0 60

RGB 128 130 133

# 808285

ALLBOGRÖN  Komp 3 

CMYK 28 2 42 0

RGB 187 216 168

# bbd8a8

ALLBOGUL  Komp 3  

CMYK 2 18 65 0

RGB 248 207 114

# f8cf72

ALLBOTURKOS  Komp 3 

CMYK 28 1 18 0

RGB 181 222 213

# b5ded5

ALLBOLILA  Komp 3 

CMYK 18 56 3 0

RGB 202 134 181

# ca86b5

ALLBOGRÅ  Komp 3 

CMYK 0 0 0 25

RGB 199 200 202

# c7c8ca

ALLBOGRÖN  Komp 4 

CMYK 11 0 16 0

RGB 225 240 219

# e1f0db

ALLBOGRÖN  Komp 5 

CMYK 3 0 5 0

RGB 244 249 241

# f4f9f1

ALLBOGUL  Komp 4  

CMYK 1 4 20 0

RGB 253 239 208

# fdefd0

ALLBOGUL  Komp 5  

CMYK 0 1 6 0

RGB 254 249 237

# fef9ed

ALLBOTURKOS  Komp 4 

CMYK 8 0 5 0

RGB 230 244 241

# e6f4f1

ALLBOTURKOS  Komp 5 

CMYK 3 0 1 0

RGB 246 251 250

# f6fbfa

ALLBOLILA  Komp 4 

CMYK 5 17 1 0

RGB 237 214 230

# edd6e6

ALLBOLILA  Komp 5 

CMYK 1 5 1 0

RGB 248 240 246

# f8f0f6

ALLBOGRÅ  Komp 4 

CMYK 0 0 0 8

RGB 235 235 236

# ebebec

ALLBOGRÅ  Komp 5 

CMYK 0 0 0 5

RGB 241 242 242

# f1f2f2
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Färgerna

Varianter av primär- och sekundärfärger. Ibland behövs en ljusare eller 
mörkare nyans av en färg. Därför är dessa är framtagna för att komplet-
tera den ordinarier färgpaletten.



Hemtrevligt
Hemtrevligt
Hemtrevligt
Hemtrevligt

Hemmakväll i soffan framför TV:n
Hemmakväll i soffan framför TV:n 

Hemmakväll i soffan framför TV:n 
Hemmakväll i soffan framför TV:n 

Hemmakväll i soffan framför TV:n 
Hemmakväll i soffan framför TV:n 

Hemmakväll i soffan framför TV:n 
Hemmakväll i soffan framför TV:n

Roboto Slab  Rubrik och underrubriker.

Lato  Underrubriker och löpande text.

ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVXYZÅÄÖ 
123456789
abcdefghijklmnopqrs
tuvxyzåäö 123456789

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTVXYZÅÄÖ 
123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 123456789

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTVXYZÅÄÖ 
123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 123456789

Båda typsnittsfamiljerna finns för digitalt och printändamål.
Finns för nedladdning på: fonts.google.com
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Typsnitten

Våra typsnitt och vår typografi är en viktig del för att bygga en enhetlig 
profil. Därför har vi valt två olika huvudtypsnitt – Roboto Slab och Lato – 
som är lättlästa och kompletterar varandra för olika syften. Roboto Slab 
i rubriker och underrubriker, Lato i underrubriker och brödtext. Båda 
typsnitten är skapade för att ha hög läsbarhet i digitala sammanhang. 
Sträva alltid efter att göra all text så lättläst som möjligt.

Se exempel längre ner i manualen.
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Bildspråket

Bildspråket är en viktig del i identiteten. Bilder som används i marknads-
föring ska skapa ett harmoniskt och professionellt intryck. Bilder får gärna 
innehålla glada människor för att förmedla en varm och välkomnande 
känsla. Våra bilder ska vara naturliga och kännas äkta. 

OBS! Bildexempel. Ej  för användning.
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Vårt språk

Språket en viktig bärare av information. Vi måste göra det lätt för alla att 
både förstå det vi vill att de ska veta om AllboHus och att få den känsla 
för oss som vi vill att de ska ha. Därför är det viktigt att vi håller oss till 
gemensamma regler och en gemensam tonalitet.

Alla texter från AllboHus ska ha så hög läsbarhet som möjligt och presen-
teras på ett enhetligt sätt. Det är viktigt att läsaren känner att texterna 
följer ett visst tilltal, att det alltid är samma AllboHus som talar. Vi ska 
hålla en lätt och ledig ton och undvika långa krångliga formuleringar, men 
samtidigt hålla en professionell och trovärdig nivå.
 På AllboHus använder vi med andra ord ett modernt och tydligt språk 
som är enkelt och begripligt för att attrahera vår målgrupp.



AllboHus Fastighets AB • Storgatan 15A ,342 30 Alvesta. Telefon: 0472 - 145 15. info@AllboHus.se. www.AllboHus.se  
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Kontorstrycken

Visitkort beställs hos närmaste chef.

Mall för brevpapper finns att hämta på intranätet: 
sharepoint/kund/AllboHus logotype, mallar & grafisk manual

THOMAS OTTOSSON, VD
thomas.ottosson@AllboHus.se

Tfn: 0472 - 145 XX

Mobil: 07X-000 00 00

AllboHus Fastighets AB • Storgatan 15A, 342 30 Alvesta.

www.AllboHus.se 

www.AllboHus.se  

Visitkort Brevpapper

Korrespondenskort
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Vår officiella mailsignatur

När du använder AllboHus e-post ska den alltid signeras med AllboHus 
officiella e-postsignatur. Tillsammans skickar vi hundratals mejl från All-
boHus varje dag och det är viktigt att AllboHus håller en enhetlig och 
trovärdig avsändare. Både mailinnehållet och signaturen skrivs i typsnittet 
Lato i 10 punkters storlek. 

Tänk på att:
• Din e-postsignatur är en kvalitetsstämpel som verifierar din roll hos 

AllboHus och tillhandahåller kontaktuppgifter. Det är viktigt att den är 
enhetlig och igenkännlig så att den kan särskiljas från spam. 

• Det du skriver i mejlet är antagligen det du vill ska bli läst. Därför är 
signaturen en del av inramningen, som inte får ta fokus från innehållet 
eller fungera som en annons.

• Du kan göra flera signaturer om du till exempel behöver en signatur på 
svenska och en på engelska.
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PPT-mallen

PPT-mallen har många olika mallsidor för att kunna variera utseendet 
utan att tappa den grafiska identiteten. Här är några exempelsidor.

PPT-mall  finns att hämta på intranätet: 
sharepoint/kund/AllboHus logotype, mallar & grafisk manual



 
 

 

Kontroll av 
brandvarnare i er 

lägenhet 
 

Alvesta den 4 november 2022 

  

Tisdagen den  29 november kl 10-12  genomför vi en funktionskontroll 

av samtliga brandvarnare i ert hus. Detta innebär att vi behöver 

tillträde till er lägenhet. Vår personal bär kläder med AllboHus 

logotype och kan alltid legitimera sig. 

  

Om du inte har möjlighet att närvara vid kontrollen kommer vi använda 

huvudnyckel för att komma in i lägenheten. 

  

Har du frågor kring kontrollen av brandvarnare så kontakta oss gärna 

via info@allbohus.se 

  

Med vänlig hälsning 

Anna Andersson 

Bovärd 
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Vår trapphuskommunikation

Ibland behöver vi  meddela våra hyresgäster och berätta om olika åtgärder 
vi kommer att genomföra i deras hus eller verksamhet. Viktigt att alltid 
ha med anledningen, start- och slutdatum samt vart de kan vända sig för 
mer information.

Mallen  finns att hämta på intranätet: 
sharepoint/kund/AllboHus logotype, mallar & grafisk manual
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Vår byggkommunikation

Oavsett om vi bygger nytt, om eller renoverar är det viktigt att vi med-
delar vår omvärld vad vi håller på med och när vi beräknas vara klara. 
Här är exempel på hur kommunikationen kan se ut.

Fasadvepa Byggskylt
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Kontakta Caroline Fagerström
Caroline.Fagerstrom@AllboHus.se

Har du frågor?


