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Så här ska  
Byggebo AB synas
I din hand håller du just nu en grafisk profil, eller guideline. Den 

 beskriver på ett mycket tydligt sätt hur Byggebo AB ska synas utåt. 
Typsnitt, färger och grafiska detaljer är framtagna med stor omsorg 
och några avvikelser får inte förekomma. Logotypen är liksom i 

många andra företag helig. Hur den ska appliceras rätt i olika samman-
hang kan du läsa om längre fram i den här trycksaken. 

GIVETVIS ÄR den visuella identiteten en oerhört viktig del av Byggebos 
sammantagna varumärke. Omvärlden ska mötas av ett enhetligt formspråk 
och den ska också känna igen Byggebo i anslag, färg och bild. Bostads-
företagets visuella identitet baseras på kontinuitet, samstämmighet och 
konsekvens. Den ska signalera vad Byggebo är och hur företaget ska 
uppfattas och är därmed ett kraftfullt instrument för att stärka företagets 
varumärke. Viktiga ingredienser är, att Byggebo alltid har fullt fokus på 
hyresgästen, att ambitionen är att skapa ett tryggt, trivsamt, rättvist och 
problemfritt boende. Det ska också framgå att Byggebo är Oskarshamns 
ledande samhällsutvecklare, något som över tid har bevisats inom en hel 
rad av olika insatser.

I DEN grafiska profilmanualen finns de viktigaste reglerna om och hur 
innehållet i den ska användas, tillsammans eller var för sig.  Grunden utgörs 
av Byggebos logotyp, som kompletteras med ett grafiskt  mönster och tre 
typsnitt som på ett härligt sätt harmonierar med  varandra: Kepler standard, 
Avenir Book 45 och i vissa särskilda fall Goodlife (kund- och marknadstid-
ning). Siluetten på nyproducerade Gripen 20 får  användas som grafiskt 
element i speciella sammanhang. När tidningshuvudet  ”ästaBo”appliceras 
i print eller digitala sammanhang gäller också  försiktighet och återhåll-
samhet. De olika beståndsdelarna är naturligtvis en viktig tillgång för 
 Byggebo och måste därför hanteras med största varsamhet och i enlighet 
med de regler och rekommendationer som finns i  manualen. Längre fram 
är det beskrivet hur de olika detaljerna får  användas tillsammans eller var 
för sig.

BYGGEBOS GRAFISKA profil är ett levande dokument och av den 
 anledningen kommer tillägg och revideringar att göras över tid. Kontakta 
Byggebos huvudkontor i Oskarshamn, benoni.ingelsjö@byggebo.se eller 
KrePart AB, info@krepart.se om du har frågor om och kring profilen.

Benoni Ingelsjö
vd Byggebo AB
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Logotyp

Logotyp negativ (vit)Logotyp i färg

Logotyp med  
payoff i färg

Logotyp med  
payoff negativ (vit)

Oskarshamns ledande samhällsutvecklare Oskarshamns ledande samhällsutvecklare

Logotyper går att ladda ner på hemsidan. Se sidan 8 för mer information.

BYGGEBOS LOGOTYP är inarbetad och välkänd.  Märket 
i logotypen består av en kombination av bokstaven 
“b” och  formen av ett hustak ovanpå. Logotypen är 
ritad utifrån ett typsnitt som heter american typewriter. 
Logotypen har uppdaterats och förfinats för att hålla 

hög kvalitet vid olika tillämpningsområden. Logotypens 
komposition eller innehåll får inte modifieras. Den är 
anpassad för att klara alla typer av reproduktion och ska 
alltid finnas på företagets marknads- och kommunika-
tionsmaterial.
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Svart logotypMinsta storlek
För att logotypen ska uppfattas korrekt är 
det bäst att inte göra logotypen mindre 

än 1,5 cm i bredd.

Svart logotyp förekommer endast där det 
inte går att få Byggebos orangea färg. 
Vid all övrig användning ska logotypen 
vara orange eller negativ mot orange 

 bakgrund.

Frizon För att logotypen ska synas bra och inte ligga för nära andra objekt, 
är det viktigt att ha en så kallad frizon.  Frizonen ska ha minst samma 

bredd som symbolen i logotypen.
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Logotyp forts.

Logotyp på bild
Om du måste lägga logotypen på en bild så försök att lägga den på en så ren yta som 
möjligt och använd den logotypen som skapar mest kontrast. Dvs mot mörk bakgrund 
används den vita logotypen och mot ljus bakgrund används den orangea logotypen.

Du får inte
Du får aldrig under några omständigheter 

byta ut logotypens färg mot en annan 
kulör.

Du får heller aldrig dra i logotypen så 
dess proportioner blir felaktiga.
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Logotyp-paket

Dessa logotyper finns i den packade mappen som går att ladda ner på hemsidan:

EPS-format
1. byggebo_logotyp_cmyk.eps
2. byggebo_logotyp_pms.eps

3. byggebo_logotyp_negativ.eps
4. byggebo_logotyp_payoff_cmyk.eps

5. byggebo_logotyp_payoff_negativ.eps

Filformat som används för bland annat 
trycksaker och profilkläder. Kan skalas 

 större och  mindre utan att tappa i kvalitet.  
Finns både som fyrfärg (CMYK) och  

dekorfärg, dvs exakt tryckfärg (PMS).

PNG-format
1. byggebo_logotyp_rgb.png

2. byggebo_logotyp_negativ.png
3. byggebo_logotyp_payoff.png

4. byggebo_logotyp_payoff_negativ.png

Filformat som används i digitala samm-
anhang som hemsida, powerpoint, mejl 
m.m. Fördelen med PNG-formatet är att 

det är genomskinligt vilket innebär att det 
inte blir en vit platta bakom logotypen.

Logotyp negativ (vit)Logotyp i färg

Logotyp med  
payoff i färg

Logotyp med  
payoff negativ (vit)

Oskarshamns ledande samhällsutvecklare Oskarshamns ledande samhällsutvecklare

PÅ BYGGEBOS hemsida under profil hittar du ett komplett logotyp-paket med både positiva och negativa logotyper i 
olika format. Både för print och digitalt.
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Stående logotyp
BYGGEBOS STÅENDE logotyp ska används endast i några 
få sammanhang och då med största försiktighet.
Den stående logotypen får användas för att  markera 
Byggebos huskroppar ute i fastighetsbeståndet. 
 Logotypen ska appliceras vid ett eller två hörn på varje 
enskild fastighet. Synbarheten ska vara god och  hänsyn 
ska tas till fastigheter i närområdet som tidigare har 
 markerats med den stående logotypen. Vid montering 
ska också hänsyn tas till höjdskillnader och vegetation.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE NUMMER två är Byggebos 
kund- och marknadstidning samt exklusiva trycksaker. 
 Logotypen får då användas som en del av  pagineringen 
(se exempel). Den stående logotypen lämpar sig  också 
väl i sociala medier, som Instagram och Facebook. 
 Logotypen får dock uteslutande användas som profil-
bild. I övrigt får den stående logotypen inte användas i 
 korrespondens eller i andra sammanhang. Varken internt 
eller externt.
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Spännande utmaning för HR-chef

Det nya stjärnskottet Frida Bergvall (S) är ny ordförande  
i Byggebo. Här med företagets vd, Benoni Ingelsjö.

Hårt arbetande i det fördolda för Socialdemokraterna.  
Nu följer hon sin mammas fotspår och tar steget ut i rampljuset.

35åringen Frida Bergvall är ny ordförande för Byggebos 
styrelse.

D et känns otroligt kul att få 
förtroendet. Samtidigt är jag 
ödmjuk, det är en tung post och 
inte bara att ta över någons 

skor. Blir nog en hel del frågor till en 
 början, säger hon. 

Frida Bergvall valdes till uppdraget på 
bolagsstämman i april, efter en nominering 
av Socialdemokraterna i Oskarshamn.

Andreas Erlandsson, ordförande i 
 kommunstyrelsen (S), berättar att hon är 
väl förankrad i partiet och redo att ta sin 
första ordföranderoll.

– Roligt att kunna lyfta en av våra yngre 
kvinnliga medlemmar till ett betydelsefullt 
uppdrag i kommunen, säger han.

Även Byggebos vd Benoni Ingelsjö är 
nöjd med valberedningens förslag till 
 ordförande.

– Hennes kunskaper från samhälls-
byggnadsnämnden och kommunfullmäk-
tige kommer väl till pass, likaså hennes 

erfarenheter inom HR. Är övertygad om att 
hon är rätt kandidat för uppdraget, säger han. 

500 anställda
Till vardags är nämligen tvåbarns-
mamman Frida Bergvall HR-ansvarig på 
företaget Navilo AB, som har hand om 
åtta  McDonald´s-restauranger inklusive 
 Oskarshamn. Ett bolag med över 500 
anställda. På fritiden har det politiska 
engagemanget alltid varit stort. 

– Är praktiskt taget uppvuxen i de 
 politiska rummen eftersom min mamma, 
Yvonne Bergvall, har varit politiskt aktiv 
hela sitt liv. Mycket med fokus på kvinnans 
rätt i samhället, berättar hon.

Fler tjejer
Med tanke på att Yvonne Bergvall också 
varit med i styrelsen för Byggebo och är 
den första och enda kvinnliga ordföranden 
i Oskarshamns kommunfullmäktige, har 
hon alltid varit en stark förebild för Frida. 

– Klart att jag blivit färgad. Det behövs 
fler tjejer som syns och hörs. Fick höra 
tidigt vid köksbordet att vill man förändra 
något – då ska man själv agera. Började 

Mitt och  
min mans 

första boende 
var en hyresrätt  
i  Kristineberg,  
i det blå  
hög huset.

Ästabo_Nr2_2019.indd   10
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Spännande utmaning för HR-chef FRIDA HAR ANSVAR
FÖR 500 ANSTÄLLDAmin politiska resa redan som 14-åring i 

SSU. Kommer särskilt ihåg när jag deltog 
i ett fackeltåg i Oskarshamn mot rasism. 
Det var ett ämne jag verkligen fastnade för 
och där vi tydligt tog ställning, berättar hon.

Spännande resa
Nu väntar nya utmaningar hos 
Oskars  hamns ledande samhälls utvecklare. 
Mycket positivt har hänt på senare tid, 
bland annat Gripen 20 i centrum. 

– Nu gäller det att landa i en bra vardag 
och det känns spännande att få vara med 
på resan framåt. Förhoppningsvis kan 
jag bistå oskarshamnarna på ett bra sätt. 
 Byggebo har ett stort lägenhetsbestånd 
med 2 360 lägenheter och är ett första 
boende för många. 

Något som Frida Bergvall själv är ett 
lysande exempel på. 

– Mitt och min mans första boende 
var en hyresrätt i Kristineberg, i det blå 
 hög huset. Kristineberg är toppen med alla 
parker och gångytor. En otroligt hemtrev-
lig plats med boenden som passar alla. 
Vi  bodde två personer och en katt på 28 
kvadratmeter, säger hon med ett skratt.

EN IMPONERANDE raketkarriär 
som startade direkt när Frida Bergvall 
slutade gymnasiet. 

– Visste inte vad jag ville plugga 
till och McDonald´s kändes som ett 
bra jobb. Insåg snart hur roligt det 
var och blev kvar, berättar hon. 

Cheferna såg potentialen i henne 
och dröjde inte länge förrän hon 
arbetade sig upp till platschef på 
restaurangen i Oskarshamn. 

– Ett perfekt jobb för mig. Roligt 
med alla stammisar som kommer 
och dricker kaffe varje morgon. 
Ett säkert sommartecken är när de 
 börjar ha solglasögon i McDriven, 
säger Frida Bergvall med ett leende.

– Men framförallt är det alla 
 härliga kollegor som gör min arbets
dag. Jag brinner för personalfrågor.  
Ju bättre personalen mår desto 
bättre presterar den, fortsätter hon.

Hennes engagemang för de 
anställda uppmärksammades på 
ledningsnivå hos företaget Navilo 
AB, som äger åtta McDonald´s 

restauranger, bland annat 
 Oskarshamn.

Sedan 2016 är Frida Bergvall 
HRansvarig på företaget som 
 sysselsätter runt 500 personer.

– Så nu sysslar jag med 
 exempelvis löner, arbetsmiljö och 
riskbedömningar i samarbete med 
ledningsgruppen. En erfarenhet 
som jag har stor användning av i 
 styrelseuppdraget för Byggebo. 
Istället för att människor ska äta,  
ska de bo. Helt olika branscher, men 
i grund och botten handlar 
det om att vara spindeln 
i nätet för många viljor 
och skaffa sig en bra 
helhetsbild för att 
kunna utveckla 
 organisationen åt 
rätt håll, säger 
hon.

Hon började med att städa toaletter och servera pommes frites. 
Nu är Frida Bergvall HRansvarig för åtta McDonald´srestauranger.

Som HR-ansvarig på företaget Navilo AB är Frida Bergvall ofta på plats på 
 McDonald´s i Oskarshamn. Här pratar hon med medarbetaren Alaa Abuowda.

Ästabo_Nr2_2019.indd   11
2019-05-30   16:51
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Färger

Huvudfärg – Orange

Vår huvudfärg ska alltid  
användas i vår

kommunikation.

 

CMYK 0 | 70 | 100 | 8

RGB 195 | 97 | 26

PMS 172 C

Hex #c3611a 

Komplementfärg – Turkos

Den här färgen används som ett 
komplement till huvudfärgen. Se 
exempel på sidan här till höger.

 

CMYK 78 | 17 | 23 | 2

RGB 86 | 154 | 181

PMS 632 C

Hex #569ab5

BYGGEBO HAR gjort orange till sin färg beroende på 
flera olika anledningar. Orange är en färg som avviker 
från de flesta av naturens färger och som därför fungerar 
bra som signalfärg. Det är också en färg som utstrålar 
fräschet, ungdomlighet, positivism och framtidstro.  
Kort sagt utmärker färgen sig i alla olika sammanhang. 
Färgen orange genomsyrar all kommunikation där 
 Byggebo är avsändare. Färgen är väl inarbetad lokalt och 
i regel räcker det med en blick mot exempelvis en skylt 
för att det tydligt framgår att Byggebo är  avsändare. 
 Observera att färgen inte får tonas. Se färgkoder här 
nedan som passar ditt sammanhang.

ÄVEN KOMPLEMENTSFÄRGEN turkos är framtagen med 
stor omsorg. Den associerar till ädelsten och får i det 
här sammanhanget betydelsen att Byggebo förvaltar ett 
stort värde i form av fastighetsbestånd och hyresgäster. 
Byggebo verkar i en stad som är granne med havet och 
det är också en del av betydelsen av komplements-
färgen. Oavsett media får färgen turkos aldrig tonas.
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Årsredovisning

Årsredovisning_2019.indd   1
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Skapar vackra minnen

Hanna Messner, en av landets yngsta 

 begravningsentreprenörer. I sommar  

flyttar hon och hennes kolleger på Fonus  

in i nya ändamålsenliga lokaler i Gripen.

Hanna Messner på Fonus i Oskarshamn gör begravningen till 

något ljust och fint. 
– En begravning som handlar mer om ett liv som levts 

än om döden, det blir ett värdefullt minne när livet ska gå 

 vidare, säger hon. 

F ör sju år sedan började Hanna 

Messner på Fonus, blott 22 år 

gammal. Nu har hon hunnit fylla 

29 år, men tillhör fortfarande en 

av landets yngsta begravningsentreprenö-

rer. Trots flera års erfarenhet inom yrket.

– Inom Fonuskoncernen är jag definitivt 

en av de yngsta, säger hon. 

Efter avslutad utbildning till fastighets-

mäklare flyttade Hanna Messner hem till 

Oskarshamn. En annons från Fonus om att 

byta inriktning mitt i livet väckte hennes 

intresse och funderingar kring det yrkesval 

hon gjort. Hon kontaktade Fonus i Oskars-

hamn som erbjöd henne en tjänst. 

Yrke för livet

När hon ser tillbaka ångrar hon inte 

avhoppet från den tänkta karriären som 

fastighetsmäklare. 

– Många säger att begravningsentrepre-

nör är ett yrke där du antagligen stannar 

ett år eller resten av livet. För min del 

lutar det nog åt det sistnämnda. 

Klart är att jobbet på Fonus passar 

henne bättre än att vara fastighetsmäk-

lare. I rollen som begravningsentreprenör 

hjälper hon människor i ett utsatt läge. 

Hon stöttar och vägleder i de många frågor 

och beslut som ska fattas för att se till att 

begravningen blir ett värdefullt minne. 

Flytt till Gripen

– En begravning får gärna spegla personen 

som avlidit. Om personen älskade musik 

så kan jag tillsammans med de anhöriga 

försöka hitta texter och musik som passar 

till ceremonin. Eller det kan vara en person 

som älskade trädgård och blommor, då kan 

det vara det som ska synliggöras. För min 

del handlar det om att lyssna och känna in 

vad de anhöriga vill och hur de beskriver 

personen som avlidit för att skapa en så 

personlig begravning som möjligt. 

Under sommaren 2019 flyttar Fonus 

Oskarshamn in i nybyggda Gripen på 

Mejeriplan. Från hörnet på Köpmangatan/

Källgatan går flytten tvärs över gatan till 

hörnet bredvid. 

– Byggebo har varit oerhört tillmötesgå-

ende och vi har fått vara med och planera 

lokalen utifrån våra behov. Sedan är det 

också skönt att vi princip bara kan bära 

över alla saker till de nya lokalerna, avslu-

tar Hanna Messner. 

Inom Fonus
koncernen är 

jag definitivt en 
av de yngsta.

FAKTA 
FONUS

Fonus är landets mest 

anlitade begravnings
byrå. Ägs gemensamt 

av  föreningar och 
 organisationer. Vinsten 

återinvesteras i verksam

heten. Bildades 1945 för 

att motverka höga priser.
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Steg mot ökad trivsel
Inger Lingman flyttade till Kristinebergsvägen 22 den  

1 januari i år. 
När hon fick chansen att svara på LiveStepsenkäten 

 uttryckte hon stor glädje över sitt nya boende. 

Byggebo väljer slumpmässigt ut 

hyresgäster som får svara på 

enkäten. För att spegla verklig-

heten på bästa sätt plockas 

hyresgästerna ut utan hänsyn till var de bor. 

– Jag stortrivs verkligen här, säger hon.

Efter 16 år i Oskarshamns centrum är 

hon överraskad över hur bra hon kommit 

till rätta i Kristineberg. 

– Jag trodde att jag skulle sakna cen-

trum, men här finns allt jag behöver, med 

exempelvis mat från hela världen. 

Prydligt och välskött

Parkering till en rimlig peng, 113 kronor 

i månaden, är ett skäl till att hon valde 

Kristineberg. Närheten till Ernemar och 

Gunnarsö spelade också in.

– I enkäten skrev jag att jag uppskattar  

att det är glest mellan husen och att 

Byggebo håller efter uteområdena. Det är 

prydligt helt enkelt, säger Inger Lingman 

och pekar ut från balkongen.

Lägenheten, på 88 kvadratmeter, är 

välplanerad, med klädkammare, gott om 

garderober och ett funktionellt kök, med 

gott om plats för en matplats. 

– Mycket rymligt och bra, särskilt jäm-

fört med hur jag bodde tidigare. Här har 

jag gott om plats för mig själv och jag har 

också ett gästrum. Plus att hyran är rimlig. 

Bra bovärdar

Lite ris delade Inger Lingman dock ut 

när hon svarade på LiveSteps-enkäten. 

Hon hade några mindre klago mål på 

besiktningen av lägenheten. En spricka i 

en glasruta, en krok som saknades i tak-

armaturen hade inte uppmärksammats vid 

besiktningen. Men åtgärdades snabbt när 

hon påtalade det efter att hon flyttat in. 

– Det är småsaker i sammanhanget. 

Som sagt, så trivs jag verkligen mycket bra 

här i  Kristineberg. 

Byggebos serviceinriktade bovärdar är 

ytterligare något som Inger Lingman vill 

lyfta fram och som bidrar till trivsel och 

trygghet i området.  

– Det är ett fantastiskt system med 

bovärdar, att det finns en person som du 

kan ringa till när du behöver hjälp eller råd 

kring ditt boende. 

Jag  trodde 
nog att 

jag skulle 
 sakna  centrum 
men här ute i 
 Kristineberg 
finns allt som 
behövs.

– Det är härligt med en inglasad balkong.  

Jag har köpt en liten terassvärmare, så att  

jag kan njuta av att sitta här långt in på  

höstkanten, säger Inger Lingman.

Ästabo_Nr2_2019.indd   8
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Exempel på hur våra färger används
i årsredovisningens förstasida och 
vår tidning ”ästaBo”.
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Typografi

Bästa Boendet
lockar många
Kepler Standard Bold Display är ett modernt antikvatypsnitt som togs fram 2003 av typsnittsdesignern  
Robert Slimbach. Typsnittet är uppkallat efter den tyske astronomen Johannes Kepler.

Kepler Std – Bold Display abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Bästa Boendet  
lockar många

Avenir Book är en klassisk san-serif som används som är ett komplement till huvudtypsnittet Kepler och används till 
 kortare texter som till exempel ingresser, faktatexter, citat och mellanrubriker.

Avenir 45 – Book abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

DE TYPSNITT som använts i Byggebos grafiska profil har 
sammanställts med stor omsorg för de tillsammans ska 
ge ett modernt och harmoniskt intryck. Dessutom har 
läsbarheten satts i första rummet. Typsnitten ska också 
ge spegling av Byggebos verksamhet och associera till 
att företaget är Oskarshamns ledande samhällsutvecklare.

KEPLER STD BOLD är ett nyritat typsnitt. Inspirationen är 
hämtad från de klassiska Antikvatypsnitten, som introdu-
cerades i slutet av 1800-talet.Typsnittet ska användas i 
rubriker i flera olika sammanhang, exempelvis broschyrer, 
tidningar, årsredovisningar och inbjudningar. Oavsett var 
typsnittet appliceras kommer betraktaren att fångas av 
elegansen och de runda och mjuka formerna.

AVENIR 45 BOOK används som brödtext i broschyrer, 
presentationer och liknande. Där det används i brödtext 

ska det också appliceras i mellanrubriker, faktarutor och 
kortare sidekick-texter. Avenir 45 Book är ett så kall-
lat sans-serif typsnitt som är tydligt och lättläst i många 
 sammanhang, alltifrån text i broschyr till skyltar.

I BYGGEBOS TIDNING ”ästaBo” används typsnittet 
New Century Schoolbook. Det är lättläst och framtaget 
med tanke på att läsbarheten ska vara god även för 
de  betraktare som har kommit upp i ålder. ”ästabo” 
är undantaget som bekräftar regeln. I tidningen är det 
fritt fram att kombinera New Century Schoolbook med 
 Kepler Std Bold och Avenir 45 Book. För all intern och 
extern kommunikation rekommenderas Arial, som finns 
som standard i Windows, exempelvis i mejlsignaturer, 
word och powerpoint.
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Bästa Boendet
lockar många
För all intern och extern kommunikation rekommenderas Arial, som finns som standard i Windows,  
exempelvis i mejlsignaturer, word och powerpoint.

Arial abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Bästa Boendet
lockar många
New Century Schoolbook används endast som brödtext i Byggebos tidning ”ästaBo”.

New Century Schoolbook abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Smått & gott
Goodlife används vid speciella tillfällen. Främst i Byggebos tidning ”ästaBo” i samband med plocksidor och övrig 
information som ska bryta av mot den övriga typografin.

Goodlife abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö



16

Grafiskt mönster

58,1 m2

3 rum och kök
Ljus och trevlig lägenhet som tack vare den öppna 

planlösningen upplevs som större än sina 58 

kvadratmeter. Ljusinsläpp från öster och väster. 

Terrassen ligger i västerläge och har utgång från 

vardagsrummet. Entré mot Källgatan.Plan 4

Hyra: 7 520 kr per månad078-0101
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Oskarshamns ledande 
samhällsutvecklare

BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn  
TEL 0491-888 00 HEMSIDA www.byggebo.se

Årsredovisning.

Halvsidesannons. Visas här i 50%.

Mönstret används i det här exemplet som ett grafiskt 
element.

Årsredovisning

Årsredovisning_2019.indd   1

2019-03-28   11:31

Baksida av visitkort.

TELEFON 0491-888 10 MOBIL 070-628 88 10 

E-POST benoni.ingelsjö@byggebo.se 

BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn  

POSTADRESS Box 34, 572 21 Oskarshamn

Benoni Ingelsjö
Verkställande direktör

TANKEN ÄR att mönstret ska hjälpa till att göra olika 
produktioner mer levande, skapa djup och 3D-känsla. 
Det är också tänkt, att det ska associera till Byggebos 
verksamhet eftersom det i mönstret går att urskilja flera 
olika sorters takkonstruktioner. Mönstret används främst 
till broschyrer, annonser och som ett grafiskt element. 
Hur stort det ska vara beror på var det ska appliceras. En 
bra regel att hålla sig till är att det får plats fyra bokstäver 
i samma längd som en pil i mönstret.

OBSERVERA ATT all text på mönstret måste vara negativ. 
Svart text är ej tillåten. Det grafiska elementet får tonas 
i nedåtgående riktning. Det vill säga ned mot avsändare 
eller exempelvis ned mot siluetten av fastigheten Gripen 
20. Max 20 procent av mönstrets totala yta får vara tonat.
Både mönster och den tonade varianten finns tillgängliga 
på Byggebos hemsida.
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Hemsida med mönster i toppbanner.
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Gripenillustrationen

Illustration mot orange bakgrund.

Oskarshamns ledande 
samhällsutvecklare

BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn  
TEL 0491-888 00 HEMSIDA www.byggebo.se

Annons med illustration mot orange bakgrund med mönstret.

BYGGNATIONEN AV fastigheten Gripen 20, bestående 
av 57 lägenheter, folktandvård och Sveriges modernaste 
hälsocentral, har skrivit in sig i Oskarshamns historia med 
stora bokstäver. Det var första gången på närmare  
30 år som hyresrätter tillskapades i centrala Oskarshamn. 
Projektet fick stor betydelse för Oskarshamns utveckling 
eftersom flera aktörer inom fastighetsbranschen vågade 
börja att bygga både hyresrätter och bostadsrätter. Pos-
itiva flyttkedjor skapades, något som i sin tur gav positiv 
näring till kommunens befolkningsutveckling.

SILUETTEN AV Gripen 20 är så mycket mer än ett grafiskt 
element. Den förmedlar framtidstro, mod och tillväxt. 
Sammantaget att Byggebo är Oskarshamns ledande 
samhällsutvecklare. Illustrationen används endast neg-
ativt (vit) antingen mot en enfärgad orange bakgrund 
eller mot mönstret som ingår i profilen. Observera att 
illustrationen ska placeras på en vit platta, allt för att den 
inte ska ”hänga” i tomma intet.
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Årsredovisning

Årsredovisning_2019.indd   1

2019-03-28   11:31
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”ästaBo”

Negativ (vit) logotypLogotyp i färg

SEDAN MÅNGA år är ”Bästa Boendet” en devis som 
har använts i många olika sammanhang. Innebörden 
av  orden är, att Byggebo alltid ska leverera det bästa 
boendet i förhållande till andra bostadsbolag. Trivsel, 
trygghet, säkerhet och hög service ska gå som en röd 
tråd genom verksamheten. Ambitionen är att skapa det 
problemfria boendet. 

BÄSTA BOENDET har främst kommunicerats ut med före-
tagets kund- och marknadstidning i och med tidningens 
huvud – Bästa Boendet. Tidningshuvudet och den flitigt 
använda devisen har inneburit, att invånarna i kommunen 
har blivit väl förtrogna med ”Bästa Boendet”. I samband 
med en omfattande redesign av tidningen ändrades 
huvudet till ”ästaBo”. Dels för att skapa ett  modernare 
tidningshuvud dels för att ”Bästa Boendet” var så inar-

betat att ”ästaBo” generellt skulle medföra  association 
till ”Bästa Boendet” och en stabil hyresvärd – Byggebo.

”ÄSTABO” ANVÄNDS i sammanhang som är  ”familjära”. 
Exempel är tidningshuvudet, reklamspotar, viss typ av 
mjukare annonser, kaffemuggar, T-shirts, väskor och 
liknande.

NÄR DET gäller mer formella sammanhang som års-
redovisningar, kuvert, brevpapper, visitkort, presentationer 
av nya projekt och korrespondens med myndigheter får 
”ästaBo” aldrig användas. Då ska Byggebos  officiella 
 logotyp alltid användas. Det är också av största vikt 
att inte ”ästaBo” används tillsammans med Byggebos 
 officiella logotyp.
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Ett boendemagasin med nyheter och information utgivet av Byggebo i Oskarshamn Nr 1 2018

Calle lämnar över 

bovärdsskapet

Majne vårdar sina

kunder med finess

Kristineberg mer
hemma än Thailand 

Exklusiva hem
med riktigt klös

Upplev Gripen
med VR-glasögon Byggebo

veckan
27-30 AUGUSTI

Ästabo_Nr1_2018.indd   1
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Ett boendemagasin med nyheter och information utgivet av Byggebo i Oskarshamn Nr 2 2018

Avtal med Actic
ger mervärde

Guldsmed mot
mästartiteln

Gripen 20 uthyrd
rekordsnabbt

Larssons tecknade
första kontraktet

Lejonet en fullträff  
för Mimmi Eriksson 

Lyxigaste
terrassen

FÖR TRÄFFS

Ästabo_Nr2_2018.indd   1 2018-12-10   09:58

Ett boendemagasin med nyheter och information utgivet av Byggebo i Oskarshamn Nr 2 2019

Personligt med 
den nya styrelsen

Ett stort steg till
Bästa Boendet

Trender
i sommar

Frida tar steget
ut i rampljuset

Carl är gripen
av fotbollen
Supermodern
hälsocentral
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ÄstaBo är bland annat namnet på Byggebos
egen tidning som utkommer med fyra nummer 
per år.

45 x 46 x 17 / Daily Plus

Pantone 173 C

460 mm

45
0 

m
m

45x46x13cm
125 glossy laminated
47 cmx2,5 cm (42 cm after stitch)
orange pipping and handle
500 pcs
Shipment : 3 weeks after approval
to:Actera
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Devis & Payoff

Devisen ska alltid skrivas med 
Avenir 45 Book och centreras 

under logotypen.

Logotyp med  
payoff i färg

Logotyp med  
payoff negativ (vit)

Oskarshamns ledande samhällsutvecklare Oskarshamns ledande samhällsutvecklare

BYGGEBO GÅR i spetsen för Oskarshamns utveckling. 
Något som blev allt mer synbart eftersom bostads-
företaget  vågade sjösätta och producera 57 hyresrätter, 
ny hälsocentral och folktandvård i kvarteret Gripen. 
Samtidigt byggdes outnyttjade ytor i beståndet om till 
lägenheter. Byggebos offensiva satsningar innebar, att 
flera andra fastighetsbolag hade mod att producera 
både hyres- och bostadsrätter. 

SAMMANTAGET INNEBAR det att positiva flytt kedjor 
startades, något som i förlängningen innebar att 
 Oskarshamns kommun vid halvårsskiftet 2018 hade  
27 116 invånare. En ökning med 151 personer. Ett 
 magiskt trendbrott eftersom det är den största befolk-
ningsökningen sedan 1991. Företagets omfattande 
satsning på underhåll och fastighetsbevarande underhåll, 
drygt 400 miljoner kronor under senare år, är en annan 
viktig del för samhällsutvecklingen. Tillväxt går som en 
röd tråd genom verksamheten. Ambitionen är inte bara 

att vara lyhörd för hyresgästernas önskemål utan även 
för att stötta lokalhyresgästerna och därmed verka för 
att Oskarshamns stadskärna utvecklas. Bland annat har 
Byggebo låtit tre unga entreprenörer testa sina vingar 
genom att kostnadsfritt upplåta en lokal i centrum för en 
popup-butik.

”Oskarshamns ledande samhällsutvecklare” är en väl 
underbyggd devis. Den kan användas på två olika sätt. 

I annonser, LED-spotar och i andra digitala samman-
hang kan ”Oskarshamns ledande samhällsutvecklare” 
 användas som huvudbudskap.

”Oskarshamns ledande samhällsutvecklare” kan också 
tillämpas som payoff till Byggebos officiella logotyp. 
Vektoriserad logotyp med payoff finns att ladda ned på 
Byggebos hemsida.
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Oskarshamns ledande 
samhällsutvecklare

BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn  

TEL 0491-888 00 HEMSIDA www.byggebo.se

Annons där devisen är huvudbudskap.

På fordon kan ”Oskarshamns ledande samhällsutvecklare”
fungera som svag devis i och med att den underordnar sig 
logotypen.
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Annonser
SOM BAKGRUND till annonserna används alltid den oranga bakgrunden med mönstret.

önskar
Oskarshamns ledande

samhällsutvecklare

God Jul &
Gott Nytt År

Psst!
Du har väl  

inte missat våra  

nya drönarfilmer

på byggebo.se

Stående helsida A4 – God Jul. Toningen får aldrig vara mer 
än 20% av den totala ytan på mönstret.

Stående annons 90x150 mm, visas här i 80%.

Oskarshamns  
ledande 

samhällsutvecklare

BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn  
TEL 0491-888 00 HEMSIDA www.byggebo.se

Odi consercitem andam ne laborum re 
ab into doluptatius, cusa velis ab ium que 

doluptatis eturit, ut modite magnatur, utem 
nonsequ iandias quae velesci entiunt que nis 

quam, acculli
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Oskarshamns ledande 
samhällsutvecklare

BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn  
TEL 0491-888 00 HEMSIDA www.byggebo.se

Stående annons 90x150 mm, visas här i 80%.

Annonsens beståndsdelar

Orange bakgrund  
med mönster

Logotyp Kontaktuppgifter
Avenir Book 45

Versaler skrivs med
Avenir 95 Black

Gripen 20
illustrationen

Vit platta
med utrymme 

för logotyp och 
 kontaktuppgfiter

Rubrik, centrerad,  
typsnitt Kepler Std  

Bold Display

Exempel halvsidesannons, A4, 186x134 mm. Visas här i 80%.
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Renault Kangoo Z.E. Maxi

Bildekor
DET ÄR Byggebos intention att starkt medverka till att 
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, allt med tanke 
på kommande generationer. Som ett led i detta ska 
Byggebos fordons- och maskinpark inte svara för någon 
miljöpåverkan.

BYGGEBOS FORDONSFLOTTA består av tre olika elbilar 
från Renault Z.E. som står för Zero Emission och skåp-
bilarna Kangoo Z.E. och Kangoo Z.E. Max och person-
bilen ZOE. Mindre buller och nollutsläpp vid körning. 

ALLA BILAR helfolieras i Byggebos profilfärg där efter 
appliceras dekor, som ger stor uppmärksamhet både i 
bostadsområden och ute på allmänna vägar. Med andra 
ord ska bilarna fungera som viktiga reklampelare för 
Byggebo.

PÅ SKÅPBILARNA ska logon placeras stort på bilens 
sida i 5 graders lutning. Logotypen blir utfallande 
mot hjul husen där logotypen skärs bort. På sidorna 
 placeras  också devisen ”Oskarshamns ledande samhälls-
utvecklare”. På bakdörrarna placeras ”ästaBo-logon” 
tillsammans med texten ”Elbil” och en laddsymbol. På 
motorhuven centreras även där ”ästaBo”-logon.

PERSONBILEN ZOE har i grunden samma upplägg som 
skåpbilarna förutom att där ligger devisen på bakre 
kofångaren
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Oskarshamns ledande
samhällsutvecklare

Renault Zoe

Renault Kangoo Z.E.

Oskarshamns ledande
samhällsutvecklare

Elbil
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Digitalt

Hemsida

App

Facebook

GRUNDEN I all digital kommunikation är det grafiska 
mönstret tillsammans med negativ (vit) logotyp samt 
rubrik. I och med att  antikvatypsnitt har sämre läsbarhet 
på skärm rekommenderar vi att man i all text i digitala 

sammanhang använder Avenir 45 Book utom i rubriker 
där Kepler Std Bold Display ska användas. Se hemsidan 
som ett bra  exempel.
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Banner på aftonbladet.se
320x320 pixlar

Banner för aftonbladet.se med drönarfilm på fastigheten Gripen 20. 7 sekunder lång.

Oskarshamn svenska
mästare 2019/2020!
Engsund tvåmålsskytt
”Tex” spikade igen i finalen

Läs allt om guldfirandet
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Mejlsignatur

Direkt: 0491-888 10
Mobil: 070-628 88 10
E-post: benoni.ingelsjo@byggebo.se

Västra Torggatan 12
572 42 Oskarshamn

Med vänliga hälsningar
Benoni Ingelsjö, vd

Adress

Logotyp

Kontaktuppgifter

Namn & titel

Benoni

MEJLKORRESPONDENS ÄR numera något av det 
 vanligaste kommunikationsmedlet och därför är det 
viktigt att samtliga medarbetare har enhetliga mejl-

signaturer. Den ska bestå av logotyp, namn, titel, direkt-
nummer, mobilnummer, e-post och adress. Texten skrivs 
med Arial.





32

Korrespondens

Brevpapper
A4, 12 mm marginal, visas här i 45%

HEMSIDA www.byggebo.se E-POST info@byggebo.se ADRESS Box 34, 572 21 Oskarshamn  
BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn ORG NR 556345-0989 BANKGIRO 340-1478 PLUSGIROT 26 93 17-4

PROFILEN GENOMSYRAR även företagets korre-
spondens. Den innehåller orangea färg tillsammans med 
logon och mönstret. Brevpappret har kontaktuppgifter i 
botten under en 0,5 linje. På samtliga kuvert finns endast 
logon med på adressidan och på fliken ligger post-
adressen mot en bakgrund av mönstret.

12 mm  
marginal
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Kuvert
C4, C4 fönsterkuvert, C4 fönsterkuvert stående  

och C5 och C5 fönsterkuvert

C4 samt C4 fönsterkuvert

Box 34, 572 21 Oskarshamn 

Box 34, 572 21 Oskarshamn 

C5 samt C5 fönsterkuvert

Box 34, 572 21 Oskarshamn 

C4 fönsterkuvert – stående

Baksidan med flärpen ser likadan  
ut på samtliga kuvert.
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Flaggor & Skyltar

Oskarshamns ledande
samhällsutvecklare

Fasadflaggor
40x60 cm

Flagga
240x150 cm

BYGGEBO ANVÄNDER sig av både stora flaggor 
och mindre fasadflaggor. De större flaggorna har ett 
 längre betraktningsavstånd eftersom de ofta sitter på 
flaggstänger på hustak. Därför behöver de därmed vara 
 renare och tydligare med endast logotypen med  
mönstret som bakgrund. De mindre fasadflaggorna 
har i grunden samma upplägg som de större flaggorna 

men har alltid Gripen-illustrationen i botten av flaggan. 
 Observera att det är förbjudet att ha mer än en logotyp 
på en enskild flagga. Se exempel här nedanför på de 
mindre fasadflaggorna. 

När det gäller skyltar så används endast den stående 
logotypen mot vit botten. Se exempel här till höger.
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Fasadskylt
40x50 cm
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