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Grafisk identitet, beståndsdelar

Konceptmärke

Cirklar

Bild

Logotyp

Grunden i SV:s grafiska identitet är vår logo-
typ, stående eller liggande. Efter logotypen är 
den gröna plattan vår viktigaste profilbärare, 
den skapar igenkänning och karaktär. Märket 
med vår konceptformulering är centralt för 
utvecklingen av vårt varumärke. De tre cirklarna 
finns i ett antal olika formationer och fungerar 
som grafiskt komplement samt kan också vara 
budskapsbärare. Bilden väljs alltid utifrån det 
kommunikationsbehov som finns.

Köbildning är vanlig, men folkbildning är ett nytt inslag vid 

korvkiosken på Stora Torget. Nu i helgen är menyn utbyggd 

med en mängd tillval. Den består förutom av 57 sorters korv 

också av hela vårt studieprogram, höstens föreläsningar och 

kulturevenemang med extra allt. Gå in på sv.se och läs mer.

Text i grön platta: Negativ Verdana Bold

Grön platta



Färger
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Detta är SV:s tre profilfärger. Den gröna är huvudfärg, guldockran och den röda är 
komplementfärger. Det är enbart den gröna färgen som ska användas i textplattor. 

PANTONE 362
C 60  M 1  Y 93  K 10

R 107  G 170  B 36
HTML #6BAA24

PANTONE 1797
C 1  M 87  Y 89  K 4

R 203  G 79  B 83
HTML #CB4F53

PANTONE 110 C
PANTONE 7405 U 

C 0  M 18  Y 100  K 6
R 230  G 177  B 14

HTML #E6B10E
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De vanligaste frågorna om våra färger.De vanligaste frågorna om våra färger.
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Vad innebär huvudfärg kontra komplementfärg?

Grön är SV:s huvudfärg, 
gul och röd är komple-

mentfärger. Det innebär 
att den dominerande 
färgen alltid är grön.

Visste du att det enda du behöver är minst 3 deltagare,  

en cirkelledare, att ni träffas minst 3 gånger och genomför 

minst nio cirkeltimmar? Och just det, ett intressant ämne 

förstås. Fysiska möten eller webbaserade är helt upp till er. 

Gå in på sv.se och läs mer.

Starta en studiecirkel 
om vad som helst.

Studieprogram hösten 2015.
Stockholms län

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Våra textplattor är alltid gröna i annonser, 
trycksaker och på affischer. 

Bårder på en yta, till exempel på en 
trycksak, är alltid gröna. 

Moloressit plam, cusdandero dolo Luptionse 
quo quid moluptatur magniet quate ommolor 
enecearibusa id ut. Metum facim exceaquatia 
comnihi cimintio.Imoluptatqui que ducit, op 
taspe minihil minvel mos ipsantinti simpell 
uptisqu aerferi bearupt

Facim exceaquatia comnihi cimintio.Imolup 
tatqui que ducit, optaspe minihil minvel mos 
ipsantinti simpell uptisqu aerferi bearupt xeri 
to tectur, nos sima id maiorecto quae cum ea 
quo te dolore od que es eaquae voluptam autae. 
Ebistionsequi officaera dusanis iusapeliqui

Moloressit plam, cusdandero dolo Luptionse 
quo quid moluptatur magniet quate ommolor 
enecearibusa id ut. Metum facim exceaquatia 
taspe minihil minvel mos ipsantinti simpell 
uptisqu aerferi bearupt

Tid och plats 
Maximoloreste lab ium aut parum quiss  
i simosam quaessinia cor a velis id Uate 
plab ipitint et earias et porento repratur? 
Equias apel magnam. 

Cirkelledare: Monika Callenberg

Tid och plats. 
Maximoloreste lab ium aut parum quiss  
i simosam quaessinia cor a velis id Uate 
plab ipitint et earias et porento repratur? 
Equias apel magnam. 

Cirkelledare: Monika Callenberg

Vårt konceptmärke med 
texten ”Plats för nytänkande” 
ska alltid vara grönt. 

Komplementfärgerna kan 
användas t ex i faktarutor  

i 100 procent men även  
andra procentsatser.

Logotypen placeras alltid mot 
grön bakgrund, inte mot någon 
av komplementfärgerna.
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Hur skiljer man färgerna åt till exempel i en tabell?

• Använd i första hand huvudfärgen 
och de två komplementfärgerna i 
staplar och diagram.

• Räcker inte det, använd färgerna 
i procentsats, t ex 100, 65 eller 35 
procent.
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Logotyp

Vår logotyp är väl igenkänd och har en egen karaktär. 
Den får användas i fyra utföranden: Stående positiv 
och negativ samt liggande positiv och negativ. I svart, 
vitt eller grått – 75 procent av svart. Vi rangordnar inte 
logotyperna, men den liggande logotypen blir en starkare 
avsändare i och med att namnet är större i förhållande 
till symbolen. Generell regel: Använd de olika varianterna 
utifrån användningsområde, format, utrymme och ditt 
eget omdöme.
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Logotyp, skyddat område

1 X

X

1 X

1 X 1 X

1 X

X

1 X

1 X 1 X

Det är viktigt att freda SV:s symbol så att den inte blir trängd. 
Logotypen ska ha marginal åt alla håll motsvarande höjden på 
S:et i symbolen.

OBS! De enda undantagen är adressen till hemsidan och 
konceptmärket. Dessa får placeras närmare logotypen än det 
angivna måttet.
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Logotyp, placering

För att man snabbt ska kunna avläsa att SV är avsändare av ett budskap 
är det viktigt att placera logotypen på ett lämpligt sätt. Den ska i de flesta 
sammanhang finnas nere till höger men ibland kan det av balansskäl  
finnas anledning att placera den på andra sätt. På rollups och affischer  
är det ofta en fördel att logotypen placeras högt för bästa synlighet.

Stående logotyp:
Får placeras längst 

upp till höger. 

Stående logotyp:
Får placeras längst 

ner till höger. 

Liggande logotyp placeras längst ner till vänster eller höger. 

OBS! Endast i undantagsfall, såsom på rollups och utomhusaffischer, 
får den liggande logotypen placeras på den övre delen av formatet.
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Logotyp, användning

Grönt är SV:s huvudfärg. Därför är en negativ logotyp mot 
grön bakgrund den mest profilerande kombinationen. Stående 
eller liggande. Logotypen går också att lägga i bild, då avgör 
färgtonerna i bilderna om det blir den negativa eller positiva 
versionen du använder. Den enkla grundregeln är: En logotyp 
är till för att synas.
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Typografi

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVXYZÅÄÖabcdefghijklmn
opqrstuvxyzåäö1234567890
Verdana Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVXYZÅÄÖabcdefghijklmn
opqrstuvxyzåäö1234567890a

Våra typsnitt får bara användas svart eller vitt (att vi använt färgade bokstäver här 
är för att pigga upp sidorna). 

SV:s rubriktypsnitt är Verdana Bold. Det ska även användas i underrubriker och 
kortare brödtexter (exempel på hur det ser ut kommer lite längre fram i manualen). 
Typsnittet är valt för sin tydlighet och stora användbarhet. Verdana fungerar lika 
bra digitalt som analogt och är tillgängligt för alla. 
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Typografi

Georgia Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVXYZÅÄÖabcdefghijklmn 
opqrstuvxyzåäö1234567890
Georgia Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVXYZÅÄÖabcdefghijklmn 
opqrstuvxyzåäö1234567890
Georgia Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVXYZÅÄÖabcdefghijklmn 
opqrstuvxyzåäö1234567890 

ABC   
  efg
 klm

För längre texter använder vi Georgia. Typsnittet är speciellt formgivet för att fungera bra i digitala kanaler, även  
i liten grad. I vanlig brödtext är det Georgia Regular som gäller. Den kursiva varianten kan du använda i bildtexter 
till exempel. I vissa sammanhang, trycksaker t ex, kan du även använda en kursiv Georgia som rubriktypsnitt.
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Tillämpning, Verdana Bold grön platta

Korta negativa texter i Verdana Bold på grön platta blir väldigt 
effektiva och tydliga. För bästa läsbarhet är det viktigt med ett 
extra stort radmellanrum, så kallad överkägel. I exemplet är 
förhållandet 11/19 p.

Kent Andersson,  
auktoriserad revisor  
och expert på  
höns i trädgård.

Kent bor i Arvika och gick den här cirkeln förra året. Du får lära  

dig om raser, hönshus, foder och sjukdomar. Helt enkelt det du 

behöver veta för att våga skaffa höns. Men anmäl dig direkt, de här 

cirklarna brukar bli fullbokade snabbt. Gå in på sv.se och läs mer.

Kent Andersson,  
auktoriserad revisor  
och expert på  
höns i trädgård.

Kent bor i Arvika och gick den här cirkeln förra året. Du får lära  

dig om raser, hönshus, foder och sjukdomar. Helt enkelt det du 

behöver veta för att våga skaffa höns. Men anmäl dig direkt, de här 

cirklarna brukar bli fullbokade snabbt. Gå in på sv.se och läs mer.

Text i grön platta: Alltid negativ (vit) Verdana Bold.
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Studieprogram hösten 2015.
Stockholms län

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Kent Andersson,  
auktoriserad revisor  
och expert på  
höns i trädgård.

Kent bor i Arvika och gick den här cirkeln förra året. Du får lära  

dig om raser, hönshus, foder och sjukdomar. Helt enkelt det du 

behöver veta för att våga skaffa höns. Men anmäl dig direkt, de här 

cirklarna brukar bli fullbokade snabbt. Gå in på sv.se och läs mer.

Tillämpning, transparens grön platta

Ibland kan den gröna plattan innebära att man missar viktig 
information i bilden. För att kompensera det kan du lätta den 
gröna färgen med en viss transparens, vår rekommendation är 
10–30 procent beroende på bildens karaktär.

Transparens i platta:
Cirka 10–30 procent beroende  

på bildens karaktär.

Ingen transparens i platta  
om det inte behövs.
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Tillämpning, längre texter

Georgia är ett lättläst typsnitt som passar 
bra för längre texter. Det finns tre sätt att 
dela upp texten i lagom portioner och skapa 
tydliga hierarkier: Indrag för att markera 
att här kommer en ny tanke. Blankrad för 
att markera ett lite större steg. Underrubrik 
i Verdana Bold för att markera en mer  
betydande förflyttning innehållsmässigt. 

Här till höger hittar du rekommendationer 
på förhållande mellan storlek på bokstäver 
och radmellanrum. Med lite överkägel 
(större radmellanrum) blir texten ännu  
mer tillgänglig.

Nytt stycke:  
Ej indrag på första raden.

Moloressit plam, cusdandero dolo et is nia quam volori 
consediUga. Luptionsequo quid moluptatur sum 
illabore, sum sit quunt provid magniet quate ommolor 
enecearibusa id ut. Metum facim exceaquatia comnihi 
cimintio omnimenda nis si omnit dis audisciaeces que 
doluptisit laut volorro repudam et ium suntiam.

Ration corporem quas apietur 
Moloratiore voluptiatia aut re, quam faceatur sam 
neceritiorro enditaest, eossi tenduci atquis des num 
verchil eaquiandi doluptates re volor. Ceat quiaerum 
num verorunt as aciae nem doloren tempellis si   
conserit qui que volest liqui dolorerum. 
 Nim autem ipsam, consed etus, quae quaturenis 
sequam quatiis solorum enimillis et re que vellestis. 
Molorernam exeri bernati aspisqui quo eat. Alit eat. 
Bit isseditis intem re aborposantia inulpa que consed 
quo blaborior rererore voloreprepe corrum ratiae 
landam incte quidebissi.

Beaquae rnation corporem quas apietur, tem unti 
ressimus, sum et verorem nis consed untendae nati-
busdanda senia suntem que eniende litiis assum quae 
voluptaernam sectaep repratu ribusa vende niatiatur.
Hiliquam aliquunt acia doluptiam faceaquis eos 
seceaqui volupienesti iusanimagnis eat mossi tenimust 
porum corem et la alia cus as voluptatet aliti sit, verum 

Indrag:  
5 mm i denna grad och kägel.

Löpande text:
Georgia Regular, 11/16 p. 

Rak vänster, ojämn höger. 

Underrubrik:
Verdana Bold, 11/16 p. 

Viktigt om textens storlek
I avsnittet om typografi visar vi exempel 
på olika vikter/grader på bokstäver och 
siffror i rubriker, underrubriker och 
löpande texter. Det är viktigt att du ser 
dem just som exempel och gör en egen 
bedömning utifrån omständigheter och 
användning. Tumregeln är: Läsbarhet 
går före estetik.
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Tillämpning, tabeller

Det viktigaste att tänka på när man typsätter tabeller är 
att göra dem tydliga. Här ser du hur vi har formsatt en  
ganska typisk tabell för att göra den så lättillgänglig som 
möjligt. Vi använder Verdana Bold i huvudrubriken, 
Georgia Regular i text och siffror samt varianter av  
Georgia för underrubriker. 

Belopp i kr Not 1301-1312 1201-1212

Nettoomsättning 733 891 518 945
Deltagarintäkter 654 550 358 540
Bidrag 1 326 235 969 316 898 963
Övriga intäkter 27 655 224 25 359 886

355 279 634 343 136 334

Rörelsens kostnader 
Materialkostnader -1 833 084 -1 809 324
Övriga externa kostnader -320 748 376 -307 254 867
Personalkostnader 2 -32 585 093 -36 042 414
Avskrivningar 3 -215 473 -339 565
Rörelseresultat -102 392 -2 309 836

Resultat från finansiella poster 
Vinst/förlust avyttring värdepapper -1
Ränteintäkter 441 961 1 396 688
Räntekostnader -3 028 -8 719
Resultat efter finansiella poster 336 541 -921 868

Skattekostnad -23 576 -36 418

Resultat före fördelning 312 965 -958 286
Utnyttjande av medel ur omställningsreserv 1 618 498 4 417 545
Utnyttjande av ändamåls bestämda medel/
fonderingar från tidigare år 865 153

Reservering av ändamåls bestämda medel som 
erhållits men inte utnyttjats under året 

Årets resultat 1 931 463 4 324 412

Föreningens resultaträkningRubrik:
Verdana Bold, 11 p. 

Text:
Georgia Regular, 10 p. 

Underrubrik 1:
Georgia Bold Italic, 10 p. 

Underrubrik 2:
Georgia Bold, 10 p. 
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Tillämpning, underrubriker, faktarutor och bildtexter

På lite mer komplexa textsidor behövs det olika komponenter för att få till en bra och 
balanserad typografihantering. Här ser du exempel på faktarutor (tänk på att lämna luft 
runt textspalten), hur du kan jobba med flera nivåer på underrubriker samt kursiverad 
bildtext. Glöm inte det lilla indraget på bildtexten för att skapa liv i layouten.

Underrubrik 1:
Verdana Bold, 11 p. 

Underrubrik 1:
Verdana Bold, 11 p. 

Underrubrik 2:
Georgia Bold, 9 p. 

Underrubrik 2:
Verdana Bold, 9 p. 

Text:
Georgia Regular, 10/13 p. 

Rak vänster, ojämn höger. 

Text:
Georgia Regular, 10/13 p. 

Rak vänster, ojämn höger. 

Georgia Bold, 9 p. 

Georgia Bold, 9 p. 

Rubrik:
Georgia Italic.  

Linje 0,5 p under rubriken.

Rubrik:
Georgia Italic.  

Linje 0,5 p under rubriken.

HANTVERK OCH SLÖJD

Keramik
Det här är en skisstext. Här beskrivs 
studiecirkeln eller kursen. Det här är en 
skisstext. Här beskrivs studiecirkeln  
eller kursen. Det här är en skisstext.

Hantverk och slöjd
Keramik
Det här är en skisstext. Här beskrivs 
studiecirkeln eller kursen. Det här är en 
skisstext. Här beskrivs studiecirkeln  
eller kursen. Det här är en skisstext.

Viktigt att veta. 
Maximoloreste lab ium aut parum quiss  
i simosam quaessinia cor a velis id Uate 
plab ipitint et earias et porento repratur? 
Equias apel magnam. 

Cirkelledare: Monika Callenberg

Viktigt att veta. 
Maximoloreste lab ium aut parum quiss  
i simosam quaessinia cor a velis id Uate 
plab ipitint et earias et porento repratur? 
Equias apel magnam. 

Cirkelledare: Monika Callenberg

 Det finns alltid något nytt att lära sig.

Bildtext: Georgia Italic, 8 p.  
Indrag 2 mm från bildens vänsterkant.

Grön platta med runda 
hörn, i 20 procent av 
huvudfärgen. 

Grön platta med runda 
hörn, i 100 procent av 
SV:s huvudfärg. 
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Rubriktypografi

Välj mellan tre alternativa sätt att använda rubrik. 1: I bild. Rak vänster. När du placerar 
rubriken i bild, var noga med att applicera den där den syns bäst. 2: I cirkel. Centrera 
texten. Tänk på att inte skriva för långt så att bokstäverna spänner mot cirkelns ytter-
kant. 3: I grön platta. Hitta en bra plats på ytan så att rubriken får luft omkring sig och 
använd en större grad än i den korta brödtexten.

Hitta dina egna rötter eller lär dig allt om trädets rotsystem. Lär dig 

affärsengelska alternativt att handskas med en psykopat. Dansa 

salsa. Utveckla din spanska matlagning. Lär dig hur en GPS fungerar. 

Allt om existentiell hälsa. Eller något helt annat. Gå in på sv.se och 

hitta din cirkel.

Cirklar i allt från 
släktforskning till 
rotfyllning.

Quuntur, cullaborit, sint, sinveni occatia a nam vitatatiumet qui dolor 

anduntiis ut quiam autem sequia nos magnat min repera velignis non 

nonsedissit, eium quis aut ipidelest enimus molo voluptae cone parum 

comnis as re et, quo ex eosa con pa que por as quae simus alit, odis inulli-

tae solestem quo et estio tendio. Videm expligendis aut et harit et la.

Nybildad: 
En förening  

i synd.

Flyer

En föreläsning för alla kattvänner av 

beteendevetare Susanne Hellman…

Et am, consequist am, is doluptat 

lam voluptatemo cusam issunt.

Nessitiisqui ut iur molupti usdaer-

rum adi sed exerae pratat reicaborit, 

consedis si rati.

info@sv.se  www.sv.se

Är din katt vänster- eller 
högersvansad?



Den vanligaste frågan om våra typsnitt.
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Hur ska vi använda typografin?

Georgia Bold:  
Kan användas i under-
rubriker t ex i tabeller 

och i faktarutor.

Vad händer om macken läggs ner? För en liten ort är det 

ofta början till slutet. Men det finns alternativ till de stora 

bensinbolagens ägande. Som att ett lokalt kooperativ tar 

över driften. Studiecirkeln är en utmärkt form för att driva 

ett sådant projekt. Gå in på sv.se och läs mer.

Studiecirkel räddade byns framtid.

Verdana Bold:  
Används i rubriker, underrubriker och kortare brödtexter.

Verdana Regular:  
Används i kortare texter, 

till exempel ingresser  
i tryckta alster och på 

skärm, men även i e-post.

Georgia Italic:  
Används i bildtexter,  
i trycksaker kan den 

kursiva varianten också 
användas i rubriker  

och ingresser. 

Georgia Regular:  
Används i längre bröd - 

texter i tryck, men 
fungerar även på skärm. 

Kombineras med rubriker 
och underrubriker  

i Verdana Bold.
För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning6 7

Eque quam, tempor aut aut ut rehendi 

comnitendes restiam fugias voluptas 

qui aspersped quam reribus sunt aut 

aliquia sperum alictiis estibusdam quia 

net dolupta cor rerum ium velessi offic.

 Toressi conest am que plantur as aut 

as eum ipsant ma quati cupta sequasi-

mint rioresera core labo. Duci bla que 

nosae nossera tiorror sit apellatum nis 

esciae. Ut odi tota quide cuptamus min-

venes re porem quuntio. Osaeperiatia 

Ent rereperum int exceperum untiae 

Nosae nossera tiorror sit apellatum nis 

sum demolore voluptatur? Ratiaercit 

inisse quaepero ommod que moluptias 

aut fuga. Et officiam venim eos ad qui 

tem velesto excessequam, tet volescipiet 

event fuga. 

Ebis expliquam incillestla 
Sequo occullanimet fugit venit assit, 

sam, asit quae core, odi voluptat aut  

prehenesed quam iminctur moloreperio 

que num soluptio bla cus excest lautem 

conetur re conetur? Quiatetur autet vo-

Doluptaquas veritis nos rerereptur?

Eligni to dolora peribus, sum quae ea 

voluptae consequis. Ipiet re preprae mo-

lorerferis sandem id que net idenis re, 

esequaessit volor as es voloren eturepu-

dit quodia dem cum sequi volorum re-

pro te iure, oditior porrovitio. Tem fuga. 

Dest, nobis volori aut voluptures sitaten 

ihitiis ium hit, eestio quat etur? Aximi, 

cuptat id quatior ibusapidios quatiasped 

eos volum aut fugitaes sum inctorite 

officiis imus, tem verem quo beruptis 

sitias esto et aut quia.

 Ndisque ex et labore natur rehenda-

mus vel est, im ut qui bearchillame vel 

ium, totatur? It moloreiciis atendunda 

quatios mos exceribus, nitatio et fugia 

net et liquunt aut omnimagnis pratio 

officim agnimagnam, se laboriae impor 

rerum nis sin non por sam acea exce-

perum veri dignihiciant ra consequasit 

quam faccata tiorrup tatur mus vel est, 

im ut qui bearchillame vel.

lupta turitioreium quiae numetur, con-

sequunt. estiunt ectumquibus, to bea 

quia veleseque quam, tempor aut

Aut ut rehendi comnitendes 
Restiam fugias voluptas qui aspersped 

quam reribus sunt aut aliquia sperum 

alictiis estibusdam quia net dolupta 

cor rerum ium velessi offic Hilignimus 

sitas. eturepudit quodia dem cum sequi 

volorum repro te iure, oditior porro-

vitio. Tem fuga. Dest, nobis volori aut 

voluptures sitaten.

plaborenimet pro dolorep udaestem 

coribeat harum harciisci ut etur, quis 

ut officipsam quatium es experovidi 

aliquiatibus dollum faccus cum videnis 

et auditatiorio volest, conectotate inver-

sped ut re, untur? Imus numquiberum 

venduscid most, ut ommodio optas ex-

pliquia nis iur aut reperatque quo mag

Mam sinissum
Estiunt ectumquibus, to bea quia vele-

seque quam, tempor aut aut ut rehendi 

comnitendes restiam fugias voluptas 

qui aspersped quam reribus sunt aut 

aliquia sperum alictiis estibusdam quia 

net dolupta cor rerum ium velessi offic 

toressi conest am que plantur as aut as 

eum ipsant ma quati cupta sequasimint 

velignient quunt maionse quibus, aut 

omnisin ctusdae omnis et, occum hicia 

corrume ndebis dem que dolorro vitat.

Ferovitatque volupti
Doluptaquas veritis nos rerereptur?

Eligni to dolora peribus, sum quae ea 

voluptae consequis nihit, cus et ipid que 

volupta asit od et prat fuga. Ariandam 

quam et audia aut et volore prem et ex 

everferorro blant vollat. Num erchill 

antiam que estia volesto ea as mos most 

aut as duntis nonem

Unt dolore por simi
Busdam alit laboreriti inum alit ad ex-

Pliquas nihicip istiunda dio qui dolorita 

cullecti nullam ide volupta vello omni-

tatur? dolupta cor rerum ium velessi of-

fic toressi conest am que plantur.  

 As eum ipsant ma quati cupta se

laborum dolent quam qui rectenimus 

doluptatiur sequiaerum quas voluptu.

Låt oss presentera några viktiga  
ingredienser på Kanoncaféet: Asperger, 
autism och Tourettes syndrom.

Tum facculp ariore quis ex et precaeptaliquae sunt 
aspidusam, qui ullabo. Ugia que libusciendam et 
excepud itenimus aut rem voles es reius et landa 
iduntio. Ri doluptatis et lis.

Tum facculp ariore quis ex et precaeptaepliqua 
sunt aspidusam qui ullabo.

vernatest inisquia nimolup tatesti aectia 

volorit molupta conse nienimus, comnis 

doloruptatem

Hilignimus sitas 
Ad ea doloriti utet ressit liquideri blabo-

ra tiassi si optate se vero etum et harum 

nonsed que la diorae sinciis nonseque 

delescit magnatem imiliquid et laccat. 

pro te iure, oditior porrovitio. Tem fuga. 

Dest, nobis volori aut voluptures.

Faccus magnihic 
Tet et incipita ipsam, ut a conem volorib 

usamus que que et ea quos seque voles-

ciur autati ulliqui as consequ amendit 

inullaut aut res et pel ent mod quam 

vent, ut es pedit rem accus cumentem 

rendae labores dolorat ioribeat laut dic 

tem de vent, optati quo modignisit quo 

tem qui ut eat. conse nienimus, comnis 

doloruptatem ad ea doloriti utet ressit.

Rumque nonet 
Asped es enditat vitem quiaepe ribe-

riorro experovita vendemquatas idel 

int im vollor magnam, solorum nos 

experci issequa ecusdam reptatese nis 

ped maxim inctorem faces mo esequae 

Tum facculp ariore quis ex et precaeptae liquae 
sunt aspidusam, qui ullabo. Ugia que libusciendam 
et excepud itenimus aut rem voles es reius et landa 
iduntio. Ri doluptatis et lis.

Tid och plats. 
Maximoloreste lab ium aut parum quiss  
i simosam quaessinia cor a velis id Uate 
plab ipitint et earias et porento repratur? 
Equias apel magnam. 

Cirkelledare: Monika Callenberg Moluptame perit, optas volorro reseque dolori

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest

nihilia erumquiam etur res eatia quame nul

parc hillatus possedi tasperum fugiam none?

Quissusam et lab int antin ea busam iquibus

apicaborenis endisquo te velendi tasum quam

nonsequiant arcide nobitate voluptio. Agnati

doluptas remporumet intur sinvendloria tatec

itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen ianorro

voles et odit hiciet, unducietus ut ullenit arum

id magnisquam quo moloreria nam quatum et

lab in corporeius eos volessu

adist, idit lant porro.

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 32 För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

Moluptame perit, optas volorro reseque dolori 

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest

nihilia erumquiam etur res eatia quame nul 

parc hillatus possedi tasperum fugiam none? 

Quissusam et lab int antin ea busam iquibus

apicaborenis endisquo te velendi tasum quam 

nonsequiant arcide nobitate voluptio. Agnati 

doluptas remporumet intur sinvendloria tatec 

itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen ianorro 

voles et odit hiciet, unducietus ut ullenit arum 

id magnisquam quo moloreria nam quatum et 

lab in corporeius eos volessu 

adist, idit lant porro.
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Konceptmärke

Konceptmärket ”Plats för nytänkande” 
fyller flera syften. Det sammanfattar vad 
SV står för och tillför ett tredimensionellt 
element till vår kommunikation. Här kan 
du se hur du använder märket. Det ska 
appliceras med 10 graders lutning och inte 
i för små storlekar.

Ø 25 mm

Minsta storlek

10 graders lutning

Exempel på konceptmärkets placering vid logotyp
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Box 30083, 104 25 Stockholm, Franzéngatan 6, info@sv.se 
Telefon 08-587 686 00, Fax 08-587 686 01

I år erbjuder vi över 50 000 studiecirklar på 

över 200 orter i Sverige. I Göteborg, Avesta och 

Hyltebruk träffas nya människor och gör nya 

insikter, övar upp nya färdigheter och driver 

nya projekt. Över hela Sverige har vi kontakt 

med er som går våra cirklar och lyssnar på vad 

ni tycker. Men vi vill bli ännu bättre. Vi vill  

att du ska berätta om din drömcirkel. Vi vill få 

reda på vad du vill starta för förening om du 

fick önska helt fritt. Gå in på sv.se/plats för  

nytänkande och skriv ner ditt förslag. Vem vet,  

i nästa studieprogram kanske 

just din idé finns med. 

Konceptmärke, placering 

Konceptmärket med texten ”Plats för nytänkande” kan placeras på olika sätt beroende på samman-
hang. Märket finns att ladda ner från intranätet. På exemplet till vänster, rollup eller affisch, ligger 
märket i mitten och sammanlänkar två bilder. På annonsen i mitten är märket placerat strax ovanför 
vår logotyp. Se till att märket inte hamnar för nära logotypen. På en textsida kan märket fungera 
som avslutning och sätta punkt för budskapet, placerad nere till höger.

Är du nattmänniska? Nu kan du utveckla talanger och skaffa ny 

kunskap i stället för att surfa eller vrida dig i sängen. Lär dig till 

exempel att tillaga en perfekt Moules Mariniéres mitt i natten. 

Cirkeltider från: 22.00–02.00. Gå in på sv.se och läs mer.

Ett recept för dig som inte 
kan sova om nätterna.

www.sv.se/halland
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Cirklar, formationer till designprogrammet

Cirkelformationerna är inte någon symbol för SV utan grafiska dekorelement. 
Den gröna cirkeln kan vara lika stor som den röda och cirkeln i guldockra, men 
den får aldrig vara mindre än de andra cirklarna. Detta eftersom grönt är SV:s 
huvudfärg. De fem formationerna på den här sidan är de som ska användas. 
Variera gärna så att du inte bara använder en enda. 
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Kuvert

Postadress: Box 30083, 104 25 Stockholm 
Besöksadress: Franzéngatan 6, 105 35 Stockholm

Postadress: Box 30083, 104 25 Stockholm. Besöksadress: Franzéngatan 6, 105 35 Stockholm

Kuvert

Designprogram, applikationer

Så här ser SV:s nya designprogram ut. 
Brevpapper och visitkort finns i några 
olika utföranden där du väljer en variant 
som passar användning och behov. Det 
cirkelformationerna tillför är förstås  
dekor, men också ett underliggande  
budskap om lekfullhet och lust. Viktiga 
aspekter i vår verksamhet.

John Hillstierna, Press- och Kommunikationschef

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm

john.hillstierna@sv.se, www.sv.se

Telefon 070-855 30 96

Designprogram

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm, Box 30083, Telefon 070-855 30 96  

Organisationsnummer 556888-5585, Bankgiro 851-5926, www.sv.se, info@sv.se

John Hillstierna, Press- och Kommunikationschef

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm

john.hillstierna@sv.se, www.sv.se

Telefon 070-855 30 96

Designprogram

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm, Box 30083, Telefon 070-855 30 96  

Organisationsnummer 556888-5585, Bankgiro 851-5926, www.sv.se, info@sv.se

Konferensblock

John Hillstierna, Press- och Kommunikationschef

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm

john.hillstierna@sv.se, www.sv.se

Telefon 070-855 30 96

Designprogram

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm, Box 30083, Telefon 070-855 30 96  

Organisationsnummer 556888-5585, Bankgiro 851-5926, www.sv.se, info@sv.se

John Hillstierna, Press- och Kommunikationschef

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm

john.hillstierna@sv.se, www.sv.se

Telefon 070-855 30 96

Designprogram

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm, Box 30083, Telefon 070-855 30 96  

Organisationsnummer 556888-5585, Bankgiro 851-5926, www.sv.se, info@sv.se

Designprogram

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm, Box 30083, Telefon 070-855 30 96  

Organisationsnummer 556888-5585, Bankgiro 851-5926, www.sv.se, info@sv.se

John Hillstierna, Press- och Kommunikationschef

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm

john.hillstierna@sv.se, www.sv.se

Telefon 070-855 30 96

John Hillstierna, Press- och Kommunikationschef

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm

john.hillstierna@sv.se, www.sv.se

Telefon 070-855 30 96

Designprogram

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm, Box 30083, Telefon 070-855 30 96  

Organisationsnummer 556888-5585, Bankgiro 851-5926, www.sv.se, info@sv.se

John Hillstierna, Press- och Kommunikationschef

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm

john.hillstierna@sv.se, www.sv.se

Telefon 070-855 30 96

Designprogram

Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm, Box 30083, Telefon 070-855 30 96  

Organisationsnummer 556888-5585, Bankgiro 851-5926, www.sv.se, info@sv.se

Brevpapper Konferensblock

Kuvert, två 
alternativ Visitkort, enkelsidigt

Visitkort, dubbelsidigt
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Cirklar, tillämpning i kommunikation 

När budskapen består av korta  
rubriker kan de med fördel placeras 
i cirkel. Använd negativ, fet text för 
bästa läsbarhet. Det är viktigt att 
texten inte fyller ut cirkeln så att den 
börjar kippa efter andan. Se till att 
det finns ordentligt med utrymme 
runt omkring. På studieprogram och 
andra taktiska enheter går det att 
använda flera cirklar med budskap. 

Studieprogram hösten 2015.
Stockholms län

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Du som nyss fyllt 65 år tänker inte nöja dig med tårta, dragspel 

och att titta ut genom fönstret. Du har många aktiva år kvar och 

vill utveckla intressen, resa och kanske göra en rejäl omstart.  

Vi har en mängd intressanta cirklar där du både kan möta ny  

kunskap och nya människor. Gå in på sv.se och läs mer.

Nätdejting 
för dig i övre 

tonåren.
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Du som nyss fyllt 65 år tänker inte nöja dig med tårta, dragspel 

och att titta ut genom fönstret. Du har många aktiva år kvar och 

vill utveckla intressen, resa och kanske göra en rejäl omstart.  

Vi har en mängd intressanta kurser där du både kan möta ny  

kunskap och nya människor. Gå in på sv.se och läs mer.

Nätdejting 
för dig i övre 

tonåren.

Cirklar, tillämpning i kommunikation 

Text i grön cirkel: 
Alltid negativ (vit) 

Verdana Bold, centrerad.

Transparens i cirkel:
Cirka 10–30 procent beroende  

på bildens karaktär.

Färg i cirkel: Pantone 362
C 60  M 1  Y 93  K 10

R 107  G 170  B 36
HTML #6BAA24
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Så använder vi inte cirklarna

Cirklarna är utmärkta att använda som dekor-
element och budskapsbärare. Men tänk på att 
välja rätt bild för ändamålet. Hamnar cirklarna 
på en detaljrik bild, med många runda former 
till exempel, så kommer intrycket att bli rörigt. 
Välj gärna en bild med dämpade färger så att 
cirklarna träder fram ordentligt. Tänk på att 
använda högst tre cirklar per sida.

Studieprogram hösten 2015.
Stockholms län

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 

Placera inte cirklar 
på rörig bakgrund.

Undvik för många 
cirklar i bild. 
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Ikoner i cirklar

För att underlätta den digitala kommunikationen 
har vi tagit fram 20 stycken ikoner/symboler. De 
fyller i första hand två funktioner: Dels ger de en 
vägledning om vad informationen handlar om; 
cirklar, föreningar, musik, äldre osv och dels är de 
dekorativa element på skärmen. En tredje funktion 
är också själva cirkelformen i sig, den fungerar 
som en naturlig del av den grafiska profilen som 
helhet och hjälper till att stärka varumärket SV.

När det gäller typografin på webben är den låst  
i mallar. Typsnittet är det mycket väl digitalt 
anpassade Verdana i olika grader och vikter.  
Men vi kan bidra med ett klassiskt råd för texter 
på nätet: Skriv inte för långt.



De vanligaste frågorna om våra cirklar.
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Vad får vi inte göra med de låsta cirkelformationerna?

Skriv aldrig text i de låsta formationerna. Placera aldrig en bild i en cirkelformation.

Starta  
en studiecirkel  

i vad du vill.
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Hur använder vi de fria cirklarna?Hur använder vi de fria cirklarna?Hur använder vi de fria cirklarna?Hur använder vi de fria cirklarna?

Hitta dina egna rötter eller lär dig allt om trädets rotsystem. Lär dig 

affärsengelska alternativt att handskas med en psykopat. Dansa 

salsa. Utveckla din spanska matlagning. Lär dig hur en GPS fungerar. 

Allt om existentiell hälsa. Eller något helt annat. Gå in på sv.se och 

hitta din cirkel.

Cirklar i allt från 
släktforskning till 
rotfyllning.

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 32 För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

Moluptame perit, optas volorro reseque dolori 

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest

nihilia erumquiam etur res eatia quame nul 

parc hillatus possedi tasperum fugiam none? 

Quissusam et lab int antin ea busam iquibus

apicaborenis endisquo te velendi tasum quam 

nonsequiant arcide nobitate voluptio. Agnati 

doluptas remporumet intur sinvendloria tatec 

itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen ianorro 

voles et odit hiciet, unducietus ut ullenit arum 

id magnisquam quo moloreria nam quatum et 

lab in corporeius eos volessu 

adist, idit lant porro.

Hitta dina egna rötter eller lär dig allt om trädets rotsystem. Lär dig 

affärsengelska alternativt att handskas med en psykopat. Dansa 

salsa. Utveckla din spanska matlagning. Lär dig hur en GPS fungerar. 

Allt om existentiell hälsa. Eller något helt annat. Gå in på sv.se och 

hitta din cirkel.

Cirklar i allt från 
släktforskning till 
rotfyllning.

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 32 För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

Moluptame perit, optas volorro reseque dolori 

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest

nihilia erumquiam etur res eatia quame nul 

parc hillatus possedi tasperum fugiam none? 

Quissusam et lab int antin ea busam iquibus

apicaborenis endisquo te velendi tasum quam 

nonsequiant arcide nobitate voluptio. Agnati 

doluptas remporumet intur sinvendloria tatec 

itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen ianorro 

voles et odit hiciet, unducietus ut ullenit arum 

id magnisquam quo moloreria nam quatum et 

lab in corporeius eos volessu 

adist, idit lant porro.

Den gröna cirkeln får aldrig  
vara mindre än den gula eller  
den röda.

Använd cirklarna som dekorationselement och 
budskapsbärare. Vid textbudskap, håll dem korta.

En cirkel i någon av komplementfärgerna kan t ex placeras  
på ett omslag till en trycksak.

Placera inte cirklarna över  
komplexa och röriga bilder.

Starta 
en studiecirkel 

i vad du vill.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Du som nyss fyllt 65 år tänker inte nöja dig med tårta, dragspel 

och att titta ut genom fönstret. Du har många aktiva år kvar och 

vill utveckla intressen, resa och kanske göra en rejäl omstart.  

Vi har en mängd intressanta cirklar där du både kan möta ny  

kunskap och nya människor. Gå in på sv.se och läs mer.

Nätdejting 
för dig i övre 

tonåren.

Nätdejting
för dig i övre 

tonåren.
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Bilder
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Bilder

SV:s manual innehåller inget bildmanér. 
Det skulle vara en onödig låsning och inte 
i linje med den mångfald som finns i 
verksamheten. Den gröna grafiken håller 
samman vår kommunikation och bygger 
ett enhetligt varumärke. Bilderna kan 
därför föreställa människor, en spännande 
detalj, ett hus eller något annat som 
bidrar till bra kommunikation. Kravet  
är att bilderna ska kännas verkliga, ha 
karaktär och inte vara insmickrande. 

SV:s bilder ska gärna vara mustiga och ha 
tydliga kontraster. När du lägger cirklar  
i bild rekommenderar vi dessutom en 
dämpad färgskala, så att cirklarna syns 
bra. Om du har möjlighet så använd 
gärna utfallande bilder, tänk bara på att 
det alltid blir en vit kant i marginalen  
när du skriver ut dem.



Den vanligaste frågan om våra bilder.
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Vilken typ av bilder ska vi använda?

Det är svårt att beskriva kvalitet, men använd bilder som visar ”riktiga” människor. 
De ska kännas naturliga, inte uppställda och arrangerade.

Vilken typ av bilder ska vi använda?

Det är svårt att beskriva kvalitet, men använd bilder som visar ”riktiga” människor. 
De ska kännas naturliga, inte uppställda och arrangerade.
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Inspiration och möjligheter.

På följande sidor följer en mängd exempel på hur vi  

kan kommunicera. Annonser i olika format, affischer, 

broschyrer, foldrar och flyers bland annat. Enheterna är 

utarbetade för att täcka de behov som finns inom SV:s 

breda verksamhet. Utgå från exemplen, läs manualen 

och använd din kreativitet inom de givna ramarna.
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Vad händer om macken läggs ner? För en liten ort är det 

ofta början till slutet. Men det finns alternativ till de stora 

bensinbolagens ägande. Som att ett lokalt kooperativ tar 

över driften. Studiecirkeln är en utmärkt form för att driva 

ett sådant projekt. Gå in på sv.se och läs mer.

Studiecirkel räddade byns framtid.

Visste du att det enda du behöver är minst 3 deltagare,  

en cirkelledare, att ni träffas minst 3 gånger och genomför 

minst nio cirkeltimmar? Och just det, ett intressant ämne 

förstås. Fysiska möten eller webbaserade är helt upp till er. 

Gå in på sv.se och läs mer.

Starta en studiecirkel 
om vad som helst.

Är du nattmänniska? Nu kan du utveckla talanger och skaffa ny 

kunskap i stället för att surfa eller vrida dig i sängen. Lär dig till 

exempel att tillaga en perfekt Moules Mariniéres mitt i natten. 

Cirkeltider från: 22.00–02.00. Gå in på sv.se och läs mer.

Ett recept för dig som inte 
kan sova om nätterna.

Inspiration och exempel

Helsidesannonser
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Quuntur, cullaborit, sint, sinveni 

occatia a nam vitatatiumet qui dolor 

anduntiis ut quiam autem sequia nos 

magnat min repera velignis non 

nonsedissit, eium quis aut ipidelest 

enimus molo voluptae cone parum 

comnis as re et, quo ex eosa con pa 

que por as quae simus alit, odis 

inullitae solestem quo et estio tendio. 

Videm expligendis aut et harit et la 

seceaqui ut aut dolore ma cor aliti 

que volore sedi doluptat 

omnimo conse vol

lorit et illuptatisto. 

Nätdejting för dig i övre tonåren.

Et am, consequist am, is doluptat 

lam voluptatemo cusam issunt.

Nessitiisqui ut iur molupti usdaer-

rum adi sed exerae pratat reicaborit, 

consedis si rati. Lam aut anis doloris 

ditisitium ius dollautem que si sequ-

aerumet fugiaepedia ipsandu ciatur? 

Oluptas dolorer eptatur alis solo-

rectur sandunt voluptatium conser-

namus sania sinus seque volorum 

dolupta estotatem a nus ex eos 

conse ventur?

Starta en cirkel  
i vad som helst.

Rädda 
kiosken!

Inspiration och exempel

Adi sed exerae pratat reicaborit, consedis si rati.

Lam aut anis doloris ditisitium ius dollautem que si 

sequaerumet fugiaepedia ipsandu ciatur? Oluptas 

dolorer eptatur alis solorectur sandunt voluptatium 

consernamus sania sinus seque volorum dolupta 

estotatem a nus ex eos conse ventur? Hario quam 

rerovid que nobitium evelit ellaccabo. Et ratenis aut 

arum quatur, quis voluptatus expliquas

rest, suntiis doloremo temos porror.

Ny föreläsning: 
Lär dig leva med 
en psykopat.

Tvåspaltsannons Halvsida Enspaltsannons
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Dollautem que si sequaerumet fugiaepedia 

ipsandu ciatur? Oluptas dolorer eptatur alis 

solorectur sandunt voluptatium conserna-

mus sania sinus seque volorum dolupta 

Estotatem a nus ex eos conse ventur? Hario 

quam rerovid que nobitium evelit ellaccabo. 

Et ratenis aut arum quatur, quis voluptatus 

expliquas rest, suntiis doloremo temos por-

ror.Is samusan ditatio nempores dolupit 

atatiunt molum exerit dit earum nusam, 

occum ari berum hil maio

rro quas essum reptasp.

Nyhet! Baka  
surdegsbröd  
eller prova  
massage för  
hemmabruk.

Gå in på sv.se och anmäl dig!

Ny föreläsning: 
Lär dig leva 
med en 
psykopat.

Inspiration och exempel

PluggannonsTextannons
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Inspiration och exempel

Quuntur, cullaborit, sint, sinveni 

occatia a nam vitatatiumet qui dolor 

anduntiis ut quiam autem sequia nos 

magnat min repera velignis non 

nonsedissit, eium quis aut ipidelest 

enimus molo voluptae cone parum 

comnis as re et, quo ex eosa con pa que 

por as quae simus alit, odis inullitae 

solestem quo et estio tendio. Videm 

expligendis aut et harit et la seceaqui 

ut aut dolore ma cor aliti que volore 

sedi doluptat omnimo conse vollorit et 

illuptatisto conet aut que nonsequae 

simpor as autaspedi doloris minveles 

remqui coritae el milita aut volor alit 

untione conessunde molorerit, officit, 

sim ratiundi ni officipsunto volorum 

vellabo resectotatur autem verit, 

sequam acient et debitat endandae 

officit et re et officiust aut ulparchitat.

Icab inis eicid quiae dolum am qui 

optassi cus rererferia nesequi distis 

evererum sant mil inciis re nossenecte 

od endestiant as ut lam, consedit 

fugiatius re dolupta non cusam dia ate 

remo bera doluptas eserum seque 

nonet vendipidi vellicit, consed que 

nem quati sandebitibus quost, sitium 

ilit andiorerit excerat accupta tiorent 

audis explam assecea con re omnis 

conseque nestrum nonsequis et quodit 

volorestis porro velest facerumque pos 

adigendanis ut erestio modite etus 

asitates venihil ilist laut diatur suntus, 

tem ipienis dem volorum quae.

 sequatur ab illa niendem faccus aut 

maximus quatem ident volo odis 

ipiciis il exereri tatur, sam ese iumqu-

as qui dersper cipsunt aliquos sum 

Sökes: Ekonomichef som inte 
tänker som andra.

Sökes:  
Avdelningschef 
med sinne för  
det ovanliga.

Quuntur, cullaborit, sint, sinveni 

occatia a nam vitatatiumet qui dolor 

anduntiis ut quiam autem sequia nos 

magnat min repera velignis non 

nonsedissit, eium quis aut ipidelest 

enimus molo voluptae cone parum 

comnis as re et, quo ex eosa con pa 

que por as quae simus alit, odis 

inullitae solestem quo et estio tendio. 

Videm expligendis aut et harit et la 

seceaqui ut aut dolore ma cor aliti 

que volore sedi doluptat 

omnimo conse vol

lorit et illuptatisto. Rekryteringsannonser

På rena textsidor kan det pigga upp med cirklar som är placerade bakom 
texten. Men tänk på tillgängligheten. Svart text på en gul cirkel ger i de 
flesta fall en bra läsbarhet. Men kom ihåg, gör alltid en egen bedömning 
från fall till fall.
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info@sv.se  www.sv.se

Tillsammans med Göran Ståhle besöker du de stora 

konstmuseerna och de nya galleridistrikten Chelsea 

och Lower East Side…

 Optis voluptis diti doluptatae cum rerionsedi blat.

Rum il ium, omnit experum, quae sequi audisin et 

facipide minciatur sunt dolectis qui ut faceati atiust 

utatio incipsu ntotat qui te cum fugia de sit, sum 

venimi, nus aut acea consero beaturi buscidit occa-

borum dis nonsequ untiur?

 Hendae voluptatem excerspero di nis magniscit 

voluptas sed ut omnihition rem fugiae magnam 

aceateturist ipsam facestem verspid eri recaborum 

am aliquatis eum aut eos minvend ebitis pratibusdae. 

Os ad qui dolendis volo doluptas.

Gör en 
konstresa till 
New York för 
160 kronor.

Inspiration och exempel

Studieprogram hösten 2015.
Stockholms län

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Flyer

En föreläsning för alla kattvänner av 

beteendevetare Susanne Hellman…

Et am, consequist am, is doluptat 

lam voluptatemo cusam issunt.

Nessitiisqui ut iur molupti usdaer-

rum adi sed exerae pratat reicaborit, 

consedis si rati.

info@sv.se  www.sv.se

Är din katt vänster- eller 
högersvansad?

Broschyr Folder Flyer
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Inspiration och exempel

[Skriv namnet här]
har varit cirkelledare för Studieförbundet Vuxenskolan 

i ämnet [Fyll i ämnets namn, max. 200 tecken] 

under tiden [Fyll i datum]

För SV [Avdelningens namn]

[Ort]                                                                                     [Datum]

[Namn och titel]

I N T Y G

[Skriv namnet här]
har deltagit i Studieförbundet Vuxenskolans cirkelverksamhet 

i ämnet [Fyll i ämnets namn, max. 200 tecken], som omfattade 

[antal timmar] timmar under tiden [Fyll i datum]

För SV [Avdelningens namn]

[Ort]                                                                                     [Datum]

[Namn och titel]

I N T Y G

Intyg cirkelledare Intyg deltagare
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Inspiration och exempel

Cirklar i allt från 
släktforskning till 
rotfyllning.

Besök oss gärna på sv.se och ta reda på mer.

House of Metal i 
Föreningslokalen!
Agnimagni duciae pra necuscia dellandanis asperuptae natur? 
Se pro estrum intiaerferum volorem net lis si ut ea doloris vid 
maxim sequi vent quuntiberum nonsequ atempor rovitem qua 
tem et omnihici apero doluptur milla diostru mquunt. Ipis resti 
un dandae ium hiliscil in et quam quiaepe rrovidestrum aspit 
aspicto eiciet repe plant re paribus suntii.

Tid:

Plats:

Datum:

Besök oss gärna på sv.se/halland

Affisch Affisch wordmall, A3 och A4
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Konceptuppslag inspiration:

I mån av utrymme rekommenderar 
vi att SV:s nya koncept ”Plats för 
nytänkande” får breda ut sig någon-
stans i studieprogrammet. Det skulle 
förstärka studieprogrammets roll 
som en av dessa platser. Bild på en 
sida och text i en spalt på den andra 
ger en kraftfull kommunikation. Se 
exemplet som en rekommendation 
på textlängd. Blir texten längre och 
marginalerna krymper tappar man 
snabbt i attraktion och läsbarhet.

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 32 För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

Moluptame perit, optas volorro reseque dolori 

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest

nihilia erumquiam etur res eatia quame nul 

parc hillatus possedi tasperum fugiam none? 

Quissusam et lab int antin ea busam iquibus

apicaborenis endisquo te velendi tasum quam 

nonsequiant arcide nobitate voluptio. Agnati 

doluptas remporumet intur sinvendloria tatec 

itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen ianorro 

voles et odit hiciet, unducietus ut ullenit arum 

id magnisquam quo moloreria nam quatum et 

lab in corporeius eos volessu 

adist, idit lant porro.
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Caseuppslag inspiration:

Det finns många exempel på 
nytänkande inom SV. Varför inte 
lyfta fram ett exempel på något 
av alla spännande projekt som 
faktiskt har genomförts? Det 
roligaste är förstås om ni har ett 
lokalt exempel, annars går det 
bra att låna från kollegor. Vi är 
många avdelningar, men ett SV.

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 76 För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

Studiecirkel 
räddade pumpen 

i Karlbäck.

Moluptame perit, optas volorro reseque dolori 

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest, 

nihilia erumquiam etur res eatia quame nulparc 

hillatus possedi tasperum fugiam nonetur? 

Quissusam et lab int antin ea earibusam im 

iquibus, apicaborenis endisquo te velendi tasum 

liquam nonsequiant arcide nobitate voluptio. 

Agnati doluptas remporumet intur sinvendloria 

tatecabo. Itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen 

ianderiorro voles et odit hiciet, unducietus ut 

ullenit arum id magnisquam quo moloreria nam 

quatum et lab in corporeius eos volessuntia quat 

labor adist, idit lant porro consenda volorro 

dlum facepra tibearit latius dent ab int enihil 

inveles simagnim eos dolecup.
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Nyhetsuppslag inspiration:

Nyheter kan man lansera på många 
sätt, i pressmeddelanden eller i en mer 
manifesterande presentation. Varför 
inte samla årets nya erbjudanden på 
ett sådant här generöst sätt? Rätt 
utfört ökar det betydelsen av även  
de mindre nyheterna.

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 54 För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

Moluptame perit, optas volorro reseque 

dolori cumenihit resequamet rem inti iur? 

Onecaest, nihilia erumquiam etur res 

eatia quame nulparc hillatus possedi 

perum fugiam nonetur? Quissusam lab 

int antin ea earibusam im iquibus, apic

borenis endisquo te velendi tasum liquam 

nonsequiant arcide nobitate voluptio. 

Agnati doluptas remporumet ivendloria 

tatecabo. Itatem. Sus, cullorit, everit aut 

evellen ianderiorro voles et odit hiciet, 

unducietus ut ullenit arum id magnis-

quam quo moloreria nam quatum et lab 

in corporeius eos volessuntia.

Cirklar i allt 
från släkt-

forskning till 
rotfyllning.
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Nyheter inspiration:

Ett annat sätt att lyfta fram intressanta 
nyheter är att använda cirklarna som 
budskapsbärare. Om du vill placera 
in alla tre cirkelfärgerna, tänk på att 
använda en bild som inte är för färg-
stark och rörig. Vi vill gärna att du ser 
textmängden i dessa cirklar som en 
maxgräns, allra bäst blir det med tre 
eller fyra rader text.

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 98 För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. Nyhet!

Perundem pori
eribus. Rum 

fugit moluptas. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. 
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Inspiration och exempel

Rollups

www.sv.se/halland www.sv.se/halland www.sv.se/halland www.sv.se/halland
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Så jobbar du med studieprogramsmallarna

Studieprogram hösten 2015.
Stockholms län

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Systemet är enkelt uppbyggt av sidmallar 
med linjer upp- och nertill samt paginering 
nertill och har den tidigare studieprograms-
mallen som grund. Sidmallarna är fixerade, 
men du kan låsa upp dem vid behov. 
Typografimallarna innehåller tillämpning  
av våra typsnitt. Texten kan placeras i 2-,  
3- eller 4-spaltsystem. 

Inom de ramarna kan du låta kreativiteten 
flöda. Byt bilder. Montera in dina texter. 
Använd cirklarna för att mjuka upp layouten 
och lyfta fram nyheter och erbjudanden.
Några saker är bra att tänka på när du  
jobbar med studieprogrammet. Anpassa ditt 
bildval efter sammanhanget. Ska du jobba 
med cirklar i bild är det viktigt att undvika 
för komplexa bilder. En mustig men åter- 
hållen färgskala är också att rekommendera. 
Låt cirklarna stå för de kulörta inslagen.

Tänk på att inte fylla cirkeln 
med för mycket text. Formulera 

korta, enkla budskap.

Om du ska kombinera bilden  
med cirklar, välj en sammanhållen 

bild med dämpad färgskala.

Fet, negativ typografi på grön 
platta. Tycker du att den gröna 

plattan blir för stum kan du  
lätta upp med en transparens  

på 10–30 procent.
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Studieprogram, tvåspalt

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning2

HANTVERK OCH SLÖJD

Keramik
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping

7 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Lär dig dreja
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–18.30 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Stickning
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Möbelrenovering
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Glasmålning
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

12 ggr | 900 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Broderi
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Här be-

skrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en skisstext. Det 

här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

SPRÅK

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander 

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander

Japanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

HÄLSA & LIVSSTIL

Yoga för alla
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Akvarell
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Oljemålning
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Silversmide
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander

Nya spännande cirklar Qi gong
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller-

kursen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander

Viktkoll
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext.

Storköping

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander

Vad är stress?
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander

Mindfulness
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9 

Ledare: Annika Islander

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 5

Visste du att  
man kan bilda en 
studiecirkel i vad 

som helst?

HANTVERK OCH SLÖJD

Keramik
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping

7 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Lär dig dreja
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–18.30 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Stickning
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Möbelrenovering
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Glasmålning
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

12 ggr | 900 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Broderi
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Här be-

skrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Akvarell
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Oljemålning
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Silversmide
Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kur-

sen. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller 

kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander

SPRÅK

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander 

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander

Japanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 | start 21/9

Ledare: Annika Islander. Materialkostnad tillkommer.

Boka dina nya 
möjligheter.

sv.se

Här är höstens cirklar

I inlagan är det bara att fylla på med alla spännande studiecirklar. 
Tänk på att använda högst tre färgade cirklar i bild.

Bilden i spalten är figursatt, en funktion som gör att texten skjuts ifrån 
och ger bilden utrymme. När du vill byta bild är den enklaste vägen att 
montera den nya bilden i bildrutan och justera storleken på bilden. 
Texten följer med automatiskt.
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HANTVERK OCH SLÖJD

Keramik
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping

7 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Lär dig dreja
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–18.30

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Stickning
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Möbelrenovering
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln.

Storköping

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Glasmålning
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

12 ggr | 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Broderi
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Akvarell
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Oljemålning
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Silversmide
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

SPRÅK

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Japanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

HÄLSA & LIVSSTIL

Yoga för alla
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Starta en 
studiecirkel 
i vad som 
helst!

Qi gong
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

ellerkursen. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det 

här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Viktkoll
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är en skisstext. Det 

här är en skisstext. Här beskrivs studie-

cirkeln eller kursen.

Storköping

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Vad är stress?
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Mindfulness
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är en skisstext. 

Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

MILJÖ

Kompostera mera
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Klimatsmarta transporter
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Det här är en skisstext. Här be-

skrivs studiecirkeln.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning4

HANTVERK OCH SLÖJD

Keramik
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping

7 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Lär dig dreja
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–18.30

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Stickning
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Möbelrenovering
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln.

Storköping

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Glasmålning
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

12 ggr | 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Broderi
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Akvarell
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext. 

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Oljemålning
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Japanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

HÄLSA & LIVSSTIL

Yoga för alla
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Qi gong
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

ellerkursen. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen. Det 

här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Viktkoll
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är en skisstext. Det 

här är en skisstext. Här beskrivs studie-

cirkeln eller kursen.

Storköping

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Vad är stress?
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Silversmide
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

SPRÅK

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 

Start 21/9

Ledare: Annika Islander 

Mindfulness
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

MILJÖ

Kompostera mera
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Klimatsmarta transporter
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 3

HANTVERK OCH SLÖJD

Keramik
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping

7 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Lär dig dreja
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–18.30

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Stickning
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Möbelrenovering
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln.

Storköping

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Glasmålning
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

12 ggr | 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Broderi
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Akvarell
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Oljemålning
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Silversmide
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

SPRÅK

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 

Start 21/9

Ledare: Annika Islander 

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Japanska
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

HÄLSA & LIVSSTIL

Yoga för alla
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Matlagning, skalbaggar eller 
skateboard. Starta en cirkel  
i precis vad som helst!

Höstens studieprogram

När du vill skriva rubrik i bild, använd gärna den gröna plattan som 
bakgrund. För att plattan inte ska bli för tung kan du lätta upp den 
med en transparens på mellan 10 och 30 procent.
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Lär dig dreja
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext.

Storköping

10 ggr | 995 kr

Mån 17.30–18.30

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad

tillkommer.

Stickning
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs stu-

diecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad

tillkommer.

Möbelrenovering
Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs stu-

diecirkeln eller kursen. Det 

här är en skisstext.

Storköping

12 ggr | 1 900 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad

tillkommer.

Glasmålning
Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs stu-

diecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

12 ggr | 900 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad

tillkommer.

Broderi
Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. 

Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är en 

skisstext.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad 

tillkommer.

Akvarell
Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller 

kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Japanska
Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs stu-

diecirkeln eller kursen. Här 

beskrivs studiecirkeln eller 

kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad

tillkommer.

HÄLSA & LIVSSTIL

Yoga för alla
Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller 

kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad 

tillkommer.

Qi gong
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln ellerkursen. 

Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Viktkoll
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. 

Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är 

en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs stu-

diecirkeln eller kursen. Det 

här är en skisstext.

Storköping

7 ggr | 940 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad

tillkommer.

Oljemålning
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller 

kursen. Här beskrivs studie-

cirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad 

tillkommer.

Silversmide
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs stu-

diecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Vad är stress?
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller 

kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Mindfulness
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr 

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

SPRÅK

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är 

en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs stu-

diecirkeln eller kursen. Det 

här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr

Mån 17.30–20.00 

Start 21/9

Ledare: Annika Islander 

Spanska
Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller 

kursen.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

MILJÖ

Kompostera mera
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs stu-

diecirkeln eller kursen. Här 

beskrivs studiecirkeln eller 

kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Klimatsmarta  
transporter
Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen 

beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs stu-

diecirkeln eller kursen. Det 

här är en skisstext.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr

Mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Visste du att  
man kan starta 
en studiecirkel  

i vad som helst?

I det här exemplet har vi placerat en 
bild längst ut på satsytan nere till höger 
på sidan. Därför har vi tagit bort bas-
linjen och pagineringen. Vill du återställa 
dokumentet i originalutförande är det 
bara att lyfta bilden och hämta tillbaka 
sidan från sidmallen. 
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Eque quam, tempor aut aut ut rehendi 

comnitendes restiam fugias voluptas 

qui aspersped quam reribus sunt aut 

aliquia sperum alictiis estibusdam quia 

net dolupta cor rerum ium velessi offic.

 Toressi conest am que plantur as aut 

as eum ipsant ma quati cupta sequasi-

mint rioresera core labo. Duci bla que 

nosae nossera tiorror sit apellatum nis 

esciae. Ut odi tota quide cuptamus min-

venes re porem quuntio. Osaeperiatia 

Ent rereperum int exceperum untiae 

Nosae nossera tiorror sit apellatum nis 

sum demolore voluptatur? Ratiaercit 

inisse quaepero ommod que moluptias 

aut fuga. Et officiam venim eos ad qui 

tem velesto excessequam, tet volescipiet 

event fuga. 

Ebis expliquam incillestla 
Sequo occullanimet fugit venit assit, 

sam, asit quae core, odi voluptat aut  

prehenesed quam iminctur moloreperio 

que num soluptio bla cus excest lautem 

conetur re conetur? Quiatetur autet vo-

Doluptaquas veritis nos rerereptur?

Eligni to dolora peribus, sum quae ea 

voluptae consequis. Ipiet re preprae mo-

lorerferis sandem id que net idenis re, 

esequaessit volor as es voloren eturepu-

dit quodia dem cum sequi volorum re-

pro te iure, oditior porrovitio. Tem fuga. 

Dest, nobis volori aut voluptures sitaten 

ihitiis ium hit, eestio quat etur? Aximi, 

cuptat id quatior ibusapidios quatiasped 

eos volum aut fugitaes sum inctorite 

officiis imus, tem verem quo beruptis 

sitias esto et aut quia.

 Ndisque ex et labore natur rehenda-

mus vel est, im ut qui bearchillame vel 

ium, totatur? It moloreiciis atendunda 

quatios mos exceribus, nitatio et fugia 

net et liquunt aut omnimagnis pratio 

officim agnimagnam, se laboriae impor 

rerum nis sin non por sam acea exce-

perum veri dignihiciant ra consequasit 

quam faccata tiorrup tatur mus vel est, 

im ut qui bearchillame vel.

lupta turitioreium quiae numetur, con-

sequunt. estiunt ectumquibus, to bea 

quia veleseque quam, tempor aut

Aut ut rehendi comnitendes 
Restiam fugias voluptas qui aspersped 

quam reribus sunt aut aliquia sperum 

alictiis estibusdam quia net dolupta 

cor rerum ium velessi offic Hilignimus 

sitas. eturepudit quodia dem cum sequi 

volorum repro te iure, oditior porro-

vitio. Tem fuga. Dest, nobis volori aut 

voluptures sitaten.

plaborenimet pro dolorep udaestem 

coribeat harum harciisci ut etur, quis 

ut officipsam quatium es experovidi 

aliquiatibus dollum faccus cum videnis 

et auditatiorio volest, conectotate inver-

sped ut re, untur? Imus numquiberum 

venduscid most, ut ommodio optas ex-

pliquia nis iur aut reperatque quo mag

Mam sinissum
Estiunt ectumquibus, to bea quia vele-

seque quam, tempor aut aut ut rehendi 

comnitendes restiam fugias voluptas 

qui aspersped quam reribus sunt aut 

aliquia sperum alictiis estibusdam quia 

net dolupta cor rerum ium velessi offic 

toressi conest am que plantur as aut as 

eum ipsant ma quati cupta sequasimint 

velignient quunt maionse quibus, aut 

omnisin ctusdae omnis et, occum hicia 

corrume ndebis dem que dolorro vitat.

Ferovitatque volupti
Doluptaquas veritis nos rerereptur?

Eligni to dolora peribus, sum quae ea 

voluptae consequis nihit, cus et ipid que 

volupta asit od et prat fuga. Ariandam 

quam et audia aut et volore prem et ex 

everferorro blant vollat. Num erchill 

antiam que estia volesto ea as mos most 

aut as duntis nonem

Unt dolore por simi
Busdam alit laboreriti inum alit ad ex-

Pliquas nihicip istiunda dio qui dolorita 

cullecti nullam ide volupta vello omni-

tatur? dolupta cor rerum ium velessi of-

fic toressi conest am que plantur.  

 As eum ipsant ma quati cupta se

laborum dolent quam qui rectenimus 

doluptatiur sequiaerum quas voluptu.

Låt oss presentera några viktiga  
ingredienser på Kanoncaféet: Asperger, 
autism och Tourettes syndrom.

Tum facculp ariore quis ex et precaeptaliquae sunt 
aspidusam, qui ullabo. Ugia que libusciendam et 
excepud itenimus aut rem voles es reius et landa 
iduntio. Ri doluptatis et lis.

Tum facculp ariore quis ex et precaeptaepliqua 
sunt aspidusam qui ullabo.

vernatest inisquia nimolup tatesti aectia 

volorit molupta conse nienimus, comnis 

doloruptatem

Hilignimus sitas 
Ad ea doloriti utet ressit liquideri blabo-

ra tiassi si optate se vero etum et harum 

nonsed que la diorae sinciis nonseque 

delescit magnatem imiliquid et laccat. 

pro te iure, oditior porrovitio. Tem fuga. 

Dest, nobis volori aut voluptures.

Faccus magnihic 
Tet et incipita ipsam, ut a conem volorib 

usamus que que et ea quos seque voles-

ciur autati ulliqui as consequ amendit 

inullaut aut res et pel ent mod quam 

vent, ut es pedit rem accus cumentem 

rendae labores dolorat ioribeat laut dic 

tem de vent, optati quo modignisit quo 

tem qui ut eat. conse nienimus, comnis 

doloruptatem ad ea doloriti utet ressit.

Rumque nonet 
Asped es enditat vitem quiaepe ribe-

riorro experovita vendemquatas idel 

int im vollor magnam, solorum nos 

experci issequa ecusdam reptatese nis 

ped maxim inctorem faces mo esequae 

Tum facculp ariore quis ex et precaeptae liquae 
sunt aspidusam, qui ullabo. Ugia que libusciendam 
et excepud itenimus aut rem voles es reius et landa 
iduntio. Ri doluptatis et lis.

För att förstärka den redaktionella  
känslan kan du arbeta med en ingress. 
Bryt gärna spaltsystemet enligt exempel 
på högra sidan med text som går över 
två spalter, texten kan med fördel vara 
ett citat. Linjerna i layouten underlättar 
orienteringen på sidan.
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Krishantering
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Harmonilära
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

När livet förändras
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

Känner jag någon psykopat?
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping

7 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Nyfiken på släktforskning
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–18.30

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Skalbaggens anatomi
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Anlägg din egen damm
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln.

Storköping

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Skateboardens historia
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

12 ggr | 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Föreläsningar 
och kultur- 
aktiviteter

Det är mycket 
som händer på 

SV i höst!

Boka på 
sv.se

studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Övervikt
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Trumfilterkurs
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Studieprogram, föreläsningar och kulturaktiviteter

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning2 3

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

När livet förändras
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Övervikt
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Trumfilterkurs
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00 

Start 21/9

Ledare: Annika Islander 

Personligt ansvar
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Det här är en 

Nyfiken på släktforskning
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–18.30

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Skalbaggens anatomi
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Det här är en skisstext. Här 

beskrivs studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

7 ggr | 940 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Anlägg din egen damm
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln.

Storköping

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Skateboardens historia
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping | Nybörjare

12 ggr | 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Krishantering
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är en 

skisstext.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Harmonilära
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Känner jag någon psykopat? 
Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping

7 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Föreläsningar och  
kulturaktiviteter

skisstext. Här beskrivs studiecirkeln el-

ler kursen.

Storköping | Fortsättning

12 ggr | 1 900 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander

Katalonien
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen.

Storköping

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Materialkostnad tillkommer.

Dubai by night
Här beskrivs studiecirkeln eller kursen. 

Det här är en skisstext. Här beskrivs 

studiecirkeln eller kursen. Det här är 

en skisstext. Här beskrivs studiecirkeln 

eller kursen.

Storköping | Nybörjare

10 ggr | 995 kr | mån 17.30–20.00

Start 21/9

Ledare: Annika Islander.

Visste du att 
man kan starta 
en studiecirkel 

i vad som helst?

På det här uppslaget har vi använt cirkeln på ett nytt sätt. Behöver du 
fylla ut sidan, pigga upp spalten med en cirkel och ett positivt budskap.

Cirkeln i spalten är figursatt, en funktion som gör att texten skjuts 
ifrån och ger cirkeln utrymme. Texten följer med automatiskt.
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Moluptame perit, optas volorro reseque dolori 

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest

nihilia erumquiam etur res eatia quame nul 

parc hillatus possedi tasperum fugiam none? 

Quissusam et lab int antin ea busam iquibus

apicaborenis endisquo te velendi tasum quam 

nonsequiant arcide nobitate voluptio. Agnati 

doluptas remporumet intur sinvendloria tatec 

itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen ianorro 

voles et odit hiciet, unducietus ut ullenit arum 

id magnisquam quo moloreria nam quatum et 

lab in corporeius eos volessu 

adist, idit lant porro.
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Studiecirkel 
räddade pumpen 

i Karlbäck.

Moluptame perit, optas volorro reseque dolori 

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest, 

nihilia erumquiam etur res eatia quame nulparc 

hillatus possedi tasperum fugiam nonetur? 

Quissusam et lab int antin ea earibusam im 

iquibus, apicaborenis endisquo te velendi tasum 

liquam nonsequiant arcide nobitate voluptio. 

Agnati doluptas remporumet intur sinvendloria 

tatecabo. Itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen 

ianderiorro voles et odit hiciet, unducietus ut 

ullenit arum id magnisquam quo moloreria nam 

quatum et lab in corporeius eos volessuntia quat 

labor adist, idit lant porro consenda volorro 

dlum facepra tibearit latius dent ab int enihil 

inveles simagnim eos dolecup.
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Moluptame perit, optas volorro reseque 

dolori cumenihit resequamet rem inti iur? 

Onecaest, nihilia erumquiam etur res 

eatia quame nulparc hillatus possedi 

perum fugiam nonetur? Quissusam lab 

int antin ea earibusam im iquibus, apic

borenis endisquo te velendi tasum liquam 

nonsequiant arcide nobitate voluptio. 

Agnati doluptas remporumet ivendloria 

tatecabo. Itatem. Sus, cullorit, everit aut 

evellen ianderiorro voles et odit hiciet, 

unducietus ut ullenit arum id magnis-

quam quo moloreria nam quatum et lab 

in corporeius eos volessuntia.

Cirklar i allt 
från släkt-

forskning till 
rotfyllning.
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Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. Nyhet!

Perundem pori
eribus. Rum 

fugit moluptas. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus. Rum 
fugit moluptas. 

Studieprogram tillval: Koncept-, case- och nyhetsuppslag



De vanligaste frågorna om våra trycksaker.
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Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Personligt ledarskap.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Personligt ledarskap.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Studieprogram hösten 2015.
Stockholms län

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Studieprogram hösten 2015.
Stockholms län

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Hur kan våra trycksaker se ut?

Placera en grön bård i överkant, använd  
cirklarna som budskapsbärare.

Placera den gröna bården i nederkant.Placera en bård strax under mitten, använd  
en eller flera cirklar som budskapsbärare.

Studieprogram hösten 2015.
Stockholms län

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Nyhet!
Perundem pori

eribus rum. 

Moluptame volorro reseque  
resequam iur.

Ett föreningsliv i rörelse.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Personligt ledarskap.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Personligt ledarskap.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Personligt ledarskap.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.
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Hur skiljer vi trycksaker åt i en serie?

Lärande organisation.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Personligt ledarskap.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

• Med färgkodning. Använd den gröna som huvud- mitt- eller bottenbård på omslaget. 
Placera cirkel i någon av våra färger med budskap på trycksakens framsida.

• Med budskap. Består din serie av fler än tre trycksaker använd tydliga rubriker eller 
numrering för att skilja dem åt.

• Med bilder. Det är ett bra sätt att särskilja de olika trycksakerna i en serie.

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 32 För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

Moluptame perit, optas volorro reseque dolori 

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest

nihilia erumquiam etur res eatia quame nul 

parc hillatus possedi tasperum fugiam none? 

Quissusam et lab int antin ea busam iquibus

apicaborenis endisquo te velendi tasum quam 

nonsequiant arcide nobitate voluptio. Agnati 

doluptas remporumet intur sinvendloria tatec 

itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen ianorro 

voles et odit hiciet, unducietus ut ullenit arum 

id magnisquam quo moloreria nam quatum et 

lab in corporeius eos volessu 

adist, idit lant porro.

Ledarskap i vår tid.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Hur skiljer vi trycksaker åt i en serie?

Lärande organisation.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

Personligt ledarskap.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.

• Med färgkodning. Använd den gröna som huvud- mitt- eller bottenbård på omslaget. 
Placera cirkel i någon av våra färger med budskap på trycksakens framsida.

• Med budskap. Består din serie av fler än tre trycksaker använd tydliga rubriker eller 
numrering för att skilja dem åt.

• Med bilder. Det är ett bra sätt att särskilja de olika trycksakerna i en serie.

För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning 32 För anmälan och mer information: 012-123 456 78 | sv.se/avdelning

Moluptame perit, optas volorro reseque dolori 

cumenihit resequamet rem inti iur? Onecaest

nihilia erumquiam etur res eatia quame nul 

parc hillatus possedi tasperum fugiam none? 

Quissusam et lab int antin ea busam iquibus

apicaborenis endisquo te velendi tasum quam 

nonsequiant arcide nobitate voluptio. Agnati 

doluptas remporumet intur sinvendloria tatec 

itatem. Sus, cullorit, everit aut evellen ianorro 

voles et odit hiciet, unducietus ut ullenit arum 

id magnisquam quo moloreria nam quatum et 

lab in corporeius eos volessu 

adist, idit lant porro.

Ledarskap i vår tid.
Officiendis sene quae cuptio occatem volorernam 
rationseque moluptat.

Moluptame  
volorro reseque  
resequam iur.
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Hur arbetar vi med SV:s grafik i filmer?

• Använd alltid grön botten för textbudskap.

• Välj alltid typsnittet Verdana Bold.

• Håll budskapen korta.

• Använd alltid konceptmärket med ”Plats för 
nytänkande” i samband med SV:s logotyp.

• Dessa principer gäller alla filmer, både externa 
och interna.

Starta en  
studiecirkel i 
vad du vill.

Starta en  
studiecirkel i 
vad du vill.

Gå in på sv.se 
och hitta ditt 
lokalkontor.

Gå in på sv.se 
och hitta ditt 
lokalkontor.

Hur arbetar vi med SV:s grafik i filmer?

• Använd alltid grön botten för textbudskap.

• Välj alltid typsnittet Verdana Bold.

• Håll budskapen korta.

• Använd alltid konceptmärket med ”Plats för 
nytänkande” i samband med SV:s logotyp.

• Dessa principer gäller alla filmer, både externa 
och interna.

Starta en  
studiecirkel i 
vad du vill.

Starta en  
studiecirkel i 
vad du vill.

Gå in på sv.se 
och hitta ditt 
lokalkontor.

Gå in på sv.se 
och hitta ditt 
lokalkontor.

Hur arbetar vi med SV:s grafik i filmer?

• Använd alltid grön botten för textbudskap.

• Välj alltid typsnittet Verdana Bold.

• Håll budskapen korta.

• Använd alltid konceptmärket med ”Plats för 
nytänkande” i samband med SV:s logotyp.

• Dessa principer gäller alla filmer, både externa 
och interna.

Starta en  
studiecirkel i 
vad du vill.

Starta en  
studiecirkel i 
vad du vill.

Gå in på sv.se 
och hitta ditt 
lokalkontor.

Gå in på sv.se 
och hitta ditt 
lokalkontor.


