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Introduksjon

Velkommen som bruker av Det norske 
hageselskaps profilhåndbok.

Den visuelle profilen er Hageselskapets 
ansikt utad. Hageselskapet skal frem-
stå med en helhetlig visuell identitet, 
som skiller oss fra andre grønne aktører 
i markedet. Den visuelle identiteten 
skal gjenspeile at vi er en landsdekken-
de og solid kompetanseorganisasjon, 
som bidrar til å bedre menneskers livs-
kvalitet gjennom grønne opplevelser. 

I denne håndboken har vi samlet de 
mest sentrale elementene som skal 
benyttes i vår visuelle kommunikasjon, 
det være seg på plakater, i brosjyrer, ute 
på oppdrag, nettsider og i kommunika-
sjon og profilering for øvrig.

Når du bruker disse elementene bidrar 
du til å kommunisere hvem vi er og hva 
vi står for på en tydelig og gjenkjennelig 
måte. 

Noen ting er ikke mulig å fravike og kan 
ikke endres eller omarbeides, slik som 
logoene våre. Andre ting som bilder, 
annonseoppsett og profilelementer er 
ment som eksempler på hvordan vår 
profilmal kan benyttes. 

Er du i tvil så ta kontakt med 
administrasjonen. Vi hjelper deg gjerne.  
Lykke til!

Tove Berg
Direktør Det norske hageselskap
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Grunnelementer

Logo | hovedlogo
Hageselskapets symbol er et stilisert emblem, 
basert på Bergfrue, en av Norges nasjonalplanter. 

Logoen (symbol + tekst) representerer organisa-
sjonens lange historie, og skal være et symbol for 
den kunnskap og kompetanse Hageselskapet 
innehar og forvalter. Logoen representerer også 
nettverk, kvalitet og bærekraft.

Logoen skal kunne brukes på flere  ulike måter 
for å dekke alle kommunikasjonsbehov. Den skal 
fungere for Hageselskapets administrasjon, 
i all markedssammenheng, og for  regino-
navdelinger og hagelag.

Lenke til nedlastinger

Korrekt skrivemåte
Organisasjonens navn er Det norske hageselskap 
skrevet på denne måten - kun med stor «D». 
Vi benytter ofte hele navnet i en tekst innled-
ningsvis, og senere i teksten: Hageselskapet. 

I formell sammenheng benyttes alltid fullt
navn Det norske hageselskap. I dagligtale, 
også skriftlig, holder det med Hageselskapet.

Landets største hagemagasin utgis av 
Hageselskapet og heter Norsk Hagetidend, 
med stor bokstav begge steder. Tidend, uten «e» 
til slutt, er et gammelt ord for nyhet som nesten 
bare benyttes i navn på aviser og blader med 
lange aner. 

STÅENDE «GRØNN LOGO»
Denne logoen er tydelig og godt egnet 
til all form for markedsføring. Den er 
enkel å plassere på ulike bakgrunner, 
uten at informasjonsverdien reduseres.

BRUKSOMRÅDER
Plakater, annonser, brosjyrer etc.
Se eksempler på bruk lenger bak 
i profilhåndboken.

LIGGENDE «HVIT LOGO»
Denne logoen er mer forsiktig i uttrykket, og egner seg i mer formell  
kommuniksjon hvor det ikke er behov for å «rope så høyt». Den er mer  
krevende å plassere, og gjør seg best på hvit bakgrunn med god avstand  
til andre elementer.

BRUKSOMRÅDER
Formell korrespondanse; brevark og e-post, konvolutter, og som mer diskret 
logomerking inni trykksaker. Se eksempler på bruk lenger ut i profilhåndboken.
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Grunnelementer

Logo | regionavdelinger og hagelag

LOGOER REGIONAVDELINGER
Eksempel på logo for en regionavdeling.
Ferdige logoer foreligger til alle regioner.

BRUKSOMRÅDER
I informasjons- og markedsføringssammenheng, 
der Hageselskapets regionavdelinger er avsender.

«PROFILBILDE» TIL FACEBOOK
Det er utarbeidet en egen logo, i riktig format til 
bruk på Facebook. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk 
denne logoen i sine lokale Facebook-grupper.
Hagelagsnavnet fremkommer i hvit tekst til høyre 
for det grønne «profilbildet»

LOGOER HAGELAG
Eksempler på logoer for et hagelag.
Ferdige logoer foreligger til alle hagelag.

BRUKSOMRÅDER
I informasjons- og markedsføringssammenheng, 
der Hageselskapets hagelag er avsender.

Det er utarbeidet stående og liggende 
logo-orginaler for alle 
regionavdelinger og hagelag. 

Det er også utarbeidet en Facebook-
orginal av logoen, som kan brukes 
som vist i eksempelet.

Lenke til nedlasting

VELG RIKTIG FILFORMAT
Ved nedlasting og bruk av logoer, er det 
viktig å velge riktig versjon av logoene. 
Filendelsen gir indikasjon på bruk:

enebakk.pdf
pdf-logoene er skalérbare, og brukes i 
alle sammenhenger, unntatt på skjerm.

enebakk.jpg
jpg-logoene benyttes til skjerm. Disse 
må ikke forstørres, da blir de uskarpe.

enebakk.png
png er Microsoft sitt eget filformat, 
og disse logoene benyttes i word og 
Powerpoint

DET NORSKE
HAGESELSKAP

AKERSHUS

DET NORSKE
HAGESELSKAP

ENEBAKK 
HAGELAG

DET NORSKE  
HAGESELSKAP
AKERSHUS

DET NORSKE  
HAGESELSKAP
ENEBAKK HAGELAG
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Grunnelementer

Farger
Her er en oversikt over
Hageselskapets profilfarger.

For trykksaker skal 
CMYK-farger benyttes.

For skjermgrafikk, som f.eks inter-
nett-sider, powerpoint og grafikk 
for film og tv, skal RGB-farger 
benyttes.

Pantone-fargen (PMS) benyttes til
logobruk på fysiske materialer som 
f.eks. profilartikler,  T-skjorter og 
skilt.

HOVEDFARGE
Dette er Hageselskapets logofarge.

CMYK:
C: 100 
M: 50
Y: 100
K: 0

PMS: 357

RGB:
R: 0
G: 102
B: 58

FOKUSFARGER
Disse fargene kan brukes i mindre 
mengder, der det er behov for et 
ekstra fokuspunkt.

STØTTEFARGE
Denne fargen supplerer logofargen,
og kan brukes som et supplement til 
hovedfargen.

CMYK:
C: 55
M: 10
Y: 75
K: 0

RGB:
R: 134
G: 179
B: 97

BAKGRUNNSFARGE
Denne fargen kan brukes til flater 
og bakgrunner.

CMYK:
C: 9
M: 0
Y: 16
K: 0

RGB:
R: 238
G: 244
B: 226

CMYK:
C: 29
M: 0
Y: 100
K: 0

RGB:
R: 202 
G: 212
B: 0

CMYK:
C: 0
M: 40
Y: 100
K: 0

RGB:
R: 247
G: 166
B: 0

CMYK:
C: 0
M: 70
Y: 100
K: 0

RGB:
R: 236
G: 102
B: 8
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Grunnelementer

Typografi |  eksternt bruk
Hageselskapets profilfonter benyttes 
i all offisiell informasjon og massekom-
munikasjon.

De to skriftsnittene utfyller hverandre:

Antwerp har et tydelig historisk preg og 
detaljer som kan assosieres med orga-
niske former. Antwerp skal brukes som 
hovedskrift, f.eks på titler og ingresser, 
men er også godt egnet til mengdetekst.

National er en moderne og stilren skrift 
og finnes i mange snitt, -fra tynn til fet, 
noe som gjør den svært anvendelig. 
National skal fungere som en motvekt 
til det klassiske uttrykket i Antwerp, 
og egner seg godt til faktainformasjon, 
bildetekster, indekser o.l.

BRUKSOMRÅDER
Disse fontene er lisensbelagt, og benyttes 
hovedsakelig av Hageselskapets kommu-
nikasjonsavdeling, tilknyttede byråer og 
aktører, på oppdrag fra Hageselskapet.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

ANTWERP
Eksempler på 

varianter
av fonten

NATIONAL
Eksempler på 

varianter
av fonten
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Grunnelementer

Typografi | internt bruk
For å kunne opprettholde et enhetlig 
visuellt uttrykk, er det nødvendig å 
benytte faste, lisensfrie støttefonter,  
som finnes som standard i Windows og 
MacOS.

Palatino og Calibri er valgt som 
alternativer til Antwerp og National  
og skal brukes tilsvarende.

BRUKSOMRÅDER
Alle maler i Word og Powerpoint er 
programmert med Palatino og Calibri,
slik at de skal være tilgjengelig for alle.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

PALATINO
Eksempler på 

varianter
av fonten

CALIBRI
Eksempler på 

varianter
av fonten
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Grunnelementer

Tilleggselementer
Som et bidrag til å kunne skape 
variert og god layout i kommu-
nikasjonssammenhenger er det 
innført to støtte-elementer; utsnitt 
av rosetten og en dekorstripe. Bruk 
disse eksemplene som inspirasjon til 
hvordan elementene kan benyttes.

Lenke til nedlasting

UTSNITT AV ROSETTEN SOM DEKORELEMENT
Det er tillatt å bruke utsnitt av logoen som et dekorativt bakgrunnselement. 
Bruk det varsomt og stilsikkert, og ikke fremtredende eller prangende.  
NB! det er ikke tillatt å gjengi hele rosetten som et dekorelement.

DEKORSTRIPER
Det er utformet en «bølge-stripe» som et grafisk element. Flere striper kan 
legges over hverandre, forskyves og brukes i ulike fargenyanser, for å skape et 
levende uttrykk.

Eksempel på utsnitt av logoen brukt som bakgrunnsdekor på visittkortet.

Eksempel på «bølge-striper» brukt 
på forsiden til «Hva skjer 2015»

Tove Berg
Direktør

Tlf: (+47) 940 09 304

E-post: 
tove@hageselskapet.no

Sandstuvn. 60A, 1184 Oslo
Pb 53 Manglerud, 0612 Oslo

hageselskapet.no

Hva skjer 
2015

Se hva som skjer i våre lokallag. Finn aktuell informasjon om hage og grønt nærmiljø.
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Grunnelementer

Bildebruk
En viktig del av det visuelle uttrykket og
signalene vi gir til omverden, er hvordan
vi bruker bilder. Tema, farger, komposi-
sjon og stemningen i bilder kan fortelle
mye om hva man vil formidle og hvilke
verdier man legger vekt på. Derfor er 
det viktig å være bevisst over hvilke bil-
der man bruker og hvordan de brukes.

Bruk av bilder skal være mest mulig i
samsvar med kommunikasjonsstrategi
og verdier. Vi oppfordrer til et variert,
spenstig og moderne fotografisk 
uttrykk.

Tema må kunne tilpasses den enkelte 
situasjon, men generelt kan det legges 
vekt på genuine motiver fremfor ar-
rangerte bilder (f. eks. utendørs kontra 
studioopptak).

Bildene kan gjerne vise mennesker som
jobber med hage, natur eller landskap.
De kan gjerne fremme fokus på bære-
kraft fremfor pryd.

Vi vil oppmuntre og utfordre de som 
skal bruke denne profilen til å få frem 
visuelt iøynefallende og inspirerende 
bilder.
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Eksempler

Korrespondanse
Her vises eksempler på Hageselskapets 
postale trykksaker og e-post-signatur.

Alle regionavdelinger og hagelag har 
anledning til å bytte ut til sin logo ved å 
følge linkene under.

Lenke til nedlasting

E65 – vindu nr. 5 
str 220 x 110

forside

Eksempel på e-post signatur, med Hageselskapets visjon plassert under logoen.

Eksempel på wordmal, hvor det er mulig å bytte ut logoen med en regionavdeling eller hagelagslogo,

i tillegg til å bytte ut adressefeltet i bunn.

Kjære medlem av Hageselskapet

MNAPa vidunt ipsaesc idiosti cum sedi acipien digenis imaximi nctiaep ersperiae nestiae 
prorum ius. Untiscim quistoribus. Et eum quia cupta quo oditae. Xeriber endiam in experi-
bust qui quidell aboritis poribuscil ius, con con etur aut laut quunt volupti aepudit atquos qui 
utatet adipidusant.

Ibusciate vende vollani simusdaecusa sit licilla ndanimilit lanistios maximus ad exerrum 
quatqui consectur? Ehende vel eumquam dolor sit enistibus ipsanih illuptatur serehendus.

Occatur? Cerate conse nobis et poribus sit, aditatem a debitatur magnimo et laboreptati oc-
cum ad evenda pedi to dolupta consequi accus num id quis consedi utasper sperumque sum 
ut dolorrovidis rerferibus et fugitate etur sintia consed que latis qui blabore hendem licienit 
moleceatis et aliqui ut late res que del esecaborerro coremperum sinvendi cullandi odipsam 
nissequ oditatur sapelia consedit, teni dolorum laturiat.

Niminvenda es est, sequi quidund itintor rumqui remquam eos dendionest aut re conseque 
volor ma que et, nonempora sunt optat ommoluptat od que volupta nonempo repello repu-
dia velenda sinctaspe ea eum faceraecto quuntia nonsecte nihillenihil inume eossit modist 
quiducia dolorio occab imus aspel ipsunt am, arit que nimpores ullaturest lab ipsamus, cusci-
andest moditati verum eatatur aceat. Enditas molorem adiostio tori coreped qui nobis dolores 
ectenda volores si soluptia siti corum sunt.

Med vennlig hilsen

Tove Berg
Direktør

Navn Etternavn
Adresse linje 1
0101 Stedsnavn

Dato: 01. mnd. 2015 

POST Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo BESØK Sandstuveien 60A, 1184 Oslo TELEFON (+47) 94 00 93 01  
E-POST post@hageselskapet.no www.hageselskapet.no BANK 4200 36 64575 ORG.NR 874 449 202 MVA

UTGIVER AV 

Tove Berg
Direktør

Tlf: (+47) 940 09 304

E-post: 
tove@hageselskapet.no

Sandstuvn. 60A, 1184 Oslo
Pb 53 Manglerud, 0612 Oslo

hageselskapet.no
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Eksempler

Powerpointmal
Det er utarbeidet en mal for 
powerpointpresentasjoner.  
Du kan bytte til egen 
regions- eller hagelagslogo.
 
Lenke til nedlasting

Forslag til vedtak
Alternativ 1
1000 åpne hager arrangeres f.o.m. 2015 i juni annet hvert år, 
og f.o.m. 2016 i august annet hvert år.

Alternativ 2
1000 åpne hager arrangeres f.o.m. 2015 i juni hvert år

Alternativ 3
1000 åpne hager arrangeres f.o.m. 2015 i juni annet hvert år

20. april 2015Vi bedrer menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser

 

Tusen åpne hager

Veien videre

20. april 2015Vi bedrer menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser
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Eksempler

Hva skjer
Slik ser designet på «Hva skjer» 
ut. Det foreligger InDesign-maler 
til innsidene, som kan lastes ned 
og brukes av regionavdelinger, for 
utforming av innmaten.
 
Lenke til nedlasting

2   Hva skjer 2015 | Det norske Hageselskap Akershus Hva skjer 2015 | Det norske Hageselskap Akershus   3

DET NORSKE  
HAGESELSKAP
VESTBY HAGELAG

DET NORSKE  
HAGESELSKAP
ÅS HAGELAG

16. APR. KL. 18.00 DAM OG VANN I HAGEN. 
Ved Geir Tore Vestad. Fjordkroa. Straums-
nes Hagelag.

21. APR. KL. 19.30 FORM, FARGE, NYTTE OG 
KREATIV GALSKAP. Ved hagekunstner Sol-
vor Leirstad. Sanitetssenteret Ålesund. 
Hageselskapet Ålesund og omegn.

22. APR. KL. 19.00 HANDLEDAG PÅ BOGRØNT 
SLÆTTA HAGEBRUK. Tema: Bruk av palle-
karmer. Bud og omegn hagelag.

22. APR. KL 18.00 SNARVEIER TIL VAKKER OG 
LETTSTELT HAGE. Ved Linda Schilen – 
svensk storkanon. Bekkevoll ungdomssko-
le. Molde og Omegn Hagelag

27. APR. KL. 19.00 VÅRFEST HOS BO-GRØNT. 
Eik. Vestnes hagelag.

4. MAI KL. 18.00 VÅRDUGNAD I ”FRIVILLIGHA-
GEN”. Sammen med Gamleskulens venner. 
Vestnes hagelag.

6. MAI KL. 19.00 ALLIA ”JAKTEN PÅ NATURENS 
HVITLØK – RAMSLØKEN”. Vi plukker, lager 
og smaker. Ved Live Hatlebakk. Bud og 
omegn hagelag.

7. MAI KL. 18.00 FLERÅRIGE GRØNSAKER OG 
SPISELIGE PRYDVEKSTER. Ved Stephen Bar-
stow. Molde. Molde og Omegn Hagelag.

11. MAI KL. 15.00–18.00 PLANTEDAG V/KIRKA. 
Gartner Liv Dagrunn Ulseth selger som-
merblomster. Pynting av krigsgraver v/
hagelaget. Straumsnes Hagelag.

12. MAI KL. 18.00–20.00 DUGNAD VED 
OMSORGSBOLIGENE PÅ EINSET. Straums-
nes Hagelag.

12. MAI KL. 19.30 KREATIV GJENBRUK I 
HAGEN. Ved Arild Sandgren. Sanitetssen-
teret. Hageselskapet Ålesund og Omegn.

16. APR. KL. 18.00 DAM OG VANN I HAGEN. 
Ved Geir Tore Vestad. Fjordkroa. Straums-
nes Hagelag.

21. APR. KL. 19.30 FORM, FARGE, NYTTE OG 
KREATIV GALSKAP. Ved hagekunstner Sol-
vor Leirstad. Sanitetssenteret Ålesund. 
Hageselskapet Ålesund og omegn.

6. MAI KL. 19.00 ALLIA ”JAKTEN PÅ NATURENS 
HVITLØK – RAMSLØKEN”. Vi plukker, lager 
og smaker. Ved Live Hatlebakk. Bud og 
omegn hagelag.

7. MAI KL. 18.00 FLERÅRIGE GRØNSAKER OG 
SPISELIGE PRYDVEKSTER. Ved Stephen Bar-

stow. Molde. Molde og Omegn Hagelag.

11. MAI KL. 15.00–18.00 PLANTEDAG V/KIRKA. 
Gartner Liv Dagrunn Ulseth selger som-
merblomster. Pynting av krigsgraver v/
hagelaget. Straumsnes Hagelag.

12. MAI KL. 18.00–20.00 DUGNAD VED 
OMSORGSBOLIGENE PÅ EINSET. Straums-
nes Hagelag.

12. MAI KL. 19.30 KREATIV GJENBRUK I 
HAGEN. Ved Arild Sandgren. Sanitetssen-
teret. Hageselskapet Ålesund og Omegn.

Stiftet 1943 Stiftet 1980

Leder: Inger Sigstadstø tlf: 93 12 55 48 jda@online.no
Nestleder: Eva hansen tlf: 23 14 56 30 evahansen@gmail.com
Sekretær: Trude Vangen tlf: 93 12 55 48 jda@online.no
Kasserer: Per Heimen tlf: 23 14 56 30 evahansen@gmail.com
Studieleder: Trygve Svensen tlf: 23 14 56 30 evahansen@gmail.com
Styremedlem: Tove Fjeld tlf: 93 12 55 48 jda@online.no
Styremedlem: Jan Ottesen tlf: 23 14 56 30 evahansen@gmail.com

Leder: Inger Sigstadstø tlf: 93 12 55 48 jda@online.no
Nestleder: Eva hansen tlf: 23 14 56 30 evahansen@gmail.com
Sekretær: Trude Vangen tlf: 93 12 55 48 jda@online.no
Kasserer: Per Heimen tlf: 23 14 56 30 evahansen@gmail.com
Studieleder: Trygve Svensen tlf: 23 14 56 30 evahansen@gmail.com
Styremedlem: Tove Fjeld tlf: 93 12 55 48 jda@online.no
Styremedlem: Jan Ottesen tlf: 23 14 56 30 evahansen@gmail.com

KURS I REDESIGN
Idit il inci dolo bernat dolorep ellignatiae aut ilit rem net ma quae ellaut quias minvend eliqui 
dunt aut mos exernatque volor re cus sitaqua tibusdae sitem et aut eum doluptatur, sera pore-
perero to eat quam, et estibus quis sit, sint.

STUDIESIRKEL GRØNNSAKSDYRKING OG VEKSTSKIFTE
Idit il inci dolo bernat dolorep ellignatiae aut ilit rem net ma quae ellaut quias minvend eliqui 
dunt aut mos exernatque volor re cus sitaqua tibusdae sitem et aut eum doluptatur, sera pore-
perero to eat quam, et estibus quis sit, sint.

Hva skjer 
2015

Se hva som skjer i våre lokallag. Finn aktuell informasjon om hage og grønt nærmiljø.
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Eksempler

Annonser

Vi vil dele hageglede 
og kunnskap med deg!

FO
TO

: TO
RE FJELD/TASTATO

RE

• 350 hagelag tilbyr grønne aktiviteter  
og kurs der du bor

• 10 utgaver av Norsk Hagetidend, landets  
største hageblad for norske forhold.

• Gode medlemstilbud
Bli med oss!

Medlemskap kr 580. Les om medlemsfordeler 
og meld deg inn på www.hageselskapet.no

SPAR 
KR 200 
Betal 2 års 

medlemskap 
kr 960* 

*KUN NYE 
MEDLEMMER

Du mottar også Den nyttigste hageboka. 
En rikt illustrert, kortfattet innføring i alle 
typer spørsmål du måtte ha som hageeier, 
balkongentusiast eller parselldyrker. 

Her vises noen eksempler på 
profil brukt i annonser.

Planteloppe-
marked på 
Siggerud
Velkommen til en god 
handel ved butikken på 
Siggerud, lørdag 14. mai, 
fra kl. 10.00. Vi kan tilby 
et stort utvalg av lokal-
produserte småplanter 
til en hyggelig pris. Kaf-
fe, kaker og utlodning.  
I tillegg svarer vi deg på 
hagerelaterte spørsmål. 

Hilsen styret 
Siggerud hagelag

Hageselskapets formål 
er å fremme hageglede og 

hagekultur, landskapspleie 
og nærmiljøsaker til beste 
for det enkelte menneske, 

familien og samfunnet.

Planteloppemarked 
på Siggerud
Velkommen til en god handel ved butikken på 
Siggerud, lørdag 14. mai, fra kl. 10.00. 
Vi kan tilby et stort utvalg av lokalproduserte 
småplanter til en hyggelig pris. Kaffe, kaker og 
utlodning.  I tillegg svarer vi deg på hagerelaterte 
spørsmål. 

Hilsen styret i Siggerud hagelag
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Plakat
DET NORSKE

HAGESELSKAP

VESTBY 
HAGELAG

Lær om 
grønnsaksdyrking
Velkommen til hagelagsmøte 
22. april 2015,kl. 19.00 
på Samfunnshuset.

Vi får besøk av Tommy Tønsberg, tidligere 
redaktør i Norsk Hagetidend. Han deler av 
sin kunnskap og erfaringer om dyrking av 
spiselige vekster.

Etter foredraget svarer Tommy på 
spørsmål. Kaffe, kaker og utlodning.

Alle er velkommen.
Inngang kr. 50,-

Hilsen styret, Vestby hagelag

Her vises et eksempel på  
utforming av en plakat.
Denne kan lastes ned på bakhagen, 
og tilpasses ulike behov.
 
Lenke til nedlasting
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Profilering av prosjekter
Hageselskapetes egne prosjekter 
skal knyttes til organisasjonen ved 
at de kalles «Hageselskapets + 
prosjektnavn», i kombinasjon med 
fristilt logo og evt bruk av andre 
profilelementer. Betegnelsen 
«Hageselskapets» settes opp i 
skrifttypen  National Bold og 
benyttes i vår hovedfarge mørk 
grønn - se side 5. Den kan også 
benyttes i svart eller hvitt og 
negativt i ramme. Her vil 
bakgrunnen avgjøre hvilken 
variant som fungerer best.

Prosjektlogoer som er et samar-
beid mellom flere aktører, f. eks 
«Bie elsker Blomst» vil ikke 
profilere Hageselskapet på denne 
måten. Profileringen av samar-
beidspartene vil da ofte stå på 
trykksaker eller hjemmesider med 
de ulike aktørenes egne logoer. 

Logoen til «Bie elsker blomst» Eksempel på en informasjonsplakat for Hageselskapets 
1000 åpne hager, fra et lokalt hagelag.

HAGESELSKAPETS

Velk Gendis dolo maio cum sedis-
quam quiae derro te incideliqui 
ullabo. Coreperumet explab ius 
sit, sapid erum is nam aut qui 
dempore rehendae eatiatum sequi 
optat ma volestintia et magnim et 
officab ius, eniscit aut laceat. Sapid 
erum is nam aut qui dempore.

DET NORSKE
HAGESELSK AP

ENEBAKK 
HAGELAG

Velkommen til 
åpne hager 22. mai
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Profilering på klær
Her vises logoen brukt i profilerings-
sammenheng på klær. Her er logoen 
benyttet negativt på farget bakgrunn.


