Retningslinjer for plassering av egen logo.
Alt matriell har tidligere blitt produsert med Oslo Kommunes logo.
Alle har nå mulighet til å sette inn egen kommunelogo eller beholde
dokumentet som det er med kun DSBs logo.
Når du setter inn egen kommunelogo er det viktig å forsøke
å skape en likevekt på logoene slik at trykksaken ser balansert ut.
Se eksempel på plassering på neste side.
• Logo må være med høy oppløsning uten bakgrunnsfarge.
Vi anbefaler disse formatene: SVG, PDF eller AI.
• Logo må plasseres på linje med DSB´s logo i bunn og skal ikke
være større enn rammen som er indiktert på forslaget.
Bruker du trykkeri?
Be trykkeriet om hjelp til å oppdatere trykkfilen. Send denne pdf`en
til trykkeriet sammen med trykklar pdf og høyoppløst logo.
Setter du opp trykkfil selv?
Åpne pdf i Adobe professional.
Åpne fanen «Rediger fil», og velg videre «Sett inn bilde»:
Her velger du din kommunes logo.
Sørg for riktig størrelse ved å dra i et av hjørnene og plasser logoen
ihht retningslinjene.
Lagre filen som en kopi (fks ..._original_kommunenavn)
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Du er en del av
Norges beredskap
RÅD OM EGENBEREDSKAP
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Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal.
Men uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan
føre til at du mister for eksempel strøm eller vann, og at det bli vanskeligere å få tak
i nødvendige varer. Derfor bør vi alle ta noen enkle grep hjemme, slik at vi kan ta vare på
oss selv og de rundt oss i 72 timer. På den måten er vi alle en del av Norges beredskap.
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Les mer på sikkerhverdag.no og
oslo.kommune.no/egenberedskap
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