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Der bliver brugt to skrifttyper til LBF. Til 
overskrifter benyttes Merriweather, og til 
brødtekst bruges Open Sans.

Typografi

Download Merriweather & Open Sans

Aa 

Merriweather Heavy

Aa  
Open Sans Light 
Open Sans Regular 
Open Sans Semibold 
Open Sans Bold

Til overskrifter, rubrikker og citater

Til brødtekst og underoverskrifter

https://www.google.com/fonts/specimen/Merriweather
https://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans


LBF bruger to grundfarver, der består af 
en grøn og mørke blå. 

Farver

Grass Green
HEX #2AA772 

Pantone  7724C

Midnight Blue
HEX #2d4550 

Pantone 7699C



Ellipserne i logoet viser, hvordan 
Landsbyggefonden favner det 
almennyttige byggeri vist som huset.  

Det primær logo bruges i farver, og et 
sekundært logo kan bruges negativt på 
billeder eller en farvet flade.

Logo

Download logo versioner på lbf.dk

http://lbf.dk


Ellipserne i logoet viser, hvordan 
Landsbyggefonden favner det al- 
mennyttige byggeri vist som huset.  

Det primere logo bruges i farver, og et 
sekundært logo kan bruges negativt på 
billeder eller en farvet flade.

Logo

Download logo versioner på lbf.dk

http://lbf.dk


Konturen bruges som et vandmærke. 
Det placeres enten på høje eller venstre 
kant, hvor det også kan beskæres. Dog 
skal toppen altid være synlig.

Konturen

Download konturen på lbf.dk

http://lbf.dk


Eksempler til 
inspiration 



Her ses et eksempel på brug af 
typografien. Merriweather bliver kun 
brugt til overskriften, og Open Sans til 
resten, men bare i forskellige vægte for 
at give kontrast i teksten.

Basis typografi 
layout

Renoveringsstøtte
Som almen boligbyggeri i Danmark har I mulighed for at få 
støtte til renoveringer, udbedringer, vedligeholdelse eller 
andet fysisk arbejde igennem Landsbyggefonden.

Hvad gives støtten til? 
Ved ændring af lovgivningen pr. 1. januar 2011 er der foretaget mindre 

ændringer vedrørende de muligheder Landsbyggefonden har for at støtte 

opretning m.v. i alment byggeri. 

Almene boligafdelinger har herved mulighed for at søge om støtte, til opretning, 

udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning (bedre tilgængelighed) og 

sammenlægning af lejligheder, samt miljøforbedringer i alment byggeri. 

For at opnå støtte, skal der opfyldes en række forudsætninger. Det er vigtigt, at 

der skal foreligge en byggeteknisk dokumentation for at løse de fysiske behov 

for opretning. Det skal understreges, at der skal være tale 

om ekstraordinære forhold, som ikke kan løses ved den almindelige drift og 

vedligeholdelse, modernisering m.v. 

Regler for dokumentation 
De generelle krav til den byggetekniske dokumentation fremgår af regulativets § 

3, stk. 3 – punkt 6 og tilsvarende i vejledningen pkt. 8.3. – punkt 6. Fonden har 

desuden i et notat foretaget en uddybning af de krav der stilles til den 

byggetekniske dokumentation. Notatet med bilag (inkl. budgetark) kan med 

fordel anvendes ved udarbejdelse af byggetekniske rapporter m.v. og 

vedlægges som bilag.



Disse er eksempler fra analyse-rapporter udviklet til LBF.

FORSIDE TEKST SIDE BAGSIDE

Eksempler til inspiration



Disse er eksempler fra årsrapporter udviklet til LBF.

FORSIDE TABELLER GRAFER

Eksempler til inspiration



Disse er eksempler fra årsrapporter udviklet til LBF.

TABELLER KAPITLER

Eksempler til inspiration

HIGHLIGHTS



Andre medier



Der er udviklet en powerpoint-template 
til daglig brug. Der henvises altid til at 
hente og benyttet de to hovede 
skrifttyper, for at sikre en konsistent 
oplevelse af vores brand.

Powerpoint

Sørg altid for at hente den seneste 
version af templaten



Til sociale medier og lig. hvor det kan 
være svært at bruge logoet i den fulde 
form, kan cirklen og navnet skilles af. 

Her et eksempel med et avatar, hvor det 
enten er med eller uden navnetræk.

Sociale medier
CIRKLEN STÅR ALENE CIRKEL I NEGATIV

AVATAR MED NAVNETRÆK AVATAR I NEGATIV



God fornøjelse




