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KL har udgivet inspirationskataloget ”Røgfri udearealer”, der er 
en opfordring til kommunerne om at etablere 
røgfri uderum forskellige steder i byrummet. 

Det handler om røgfri udearealer på legepladser, foran 
idrætshaller, ved havnebassiner, foran ungdomsuddannelser, 
stadions, busstoppesteder og andre steder, hvor børn og unge 
færdes. 

Som tillæg til inspirationskataloget har Røgfri Fremtid udviklet 
en pakke med skabeloner til skilte og kampagneplakater, som 
partnere i Røgfri Fremtid kan rekvirere kvit og frit. 

I denne designmanual finder I information om indholdet i pakken 
samt gode råd og vejledning til, hvordan der kan redigeres i 
skabelonerne, så skilte og kampagneplakater passer ind hos jer. 
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Røgfrie udearealer,
hvor børn og unge færdes
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Indhold i pakken
Pakken indeholder 6 filer med skabeloner til skilte og kampagneplakater. 

- Skiltene er tænkt som permanente skilte, der kan hænges op ved legepladser, idrætshaller,
stadions m.m.

- Kampagneplakaterne kan løbende opsættes i gadeskilte – eksempelvis forud for indførsel af
røgfri udeareal og ad hoc ved røgfri udendørs arrangementer.

Redigering

Skabelonerne er i InDesign format. Du skal derfor have adgang til Adobe InDesign for at redigere i 
filerne.

Selve filerne kan I redigere i, som I har lyst til. Både logo, tekst og grafiske elementer kan frit ryk-
kes rundt og laves om alt efter, det udtryk, I går efter.

Husk at hente skrifttypen Intro, inden at filen åbnes. Guide til at hente skrifttypen kan kan læses 
på side 4.



Logo
Kommunelogoet nederst på siden skal erstattes af 
den pågældende partners logo. 

Størrelsen på logoet og placeringen er op til den 
enkelte partner.

Der er enkelte retningslinjer for brugen af Røgfri 
Fremtids logo. Logoet må ikke ændres i farver eller 
form, men proportional skalering er tilladt. 
Læs mere om brug af logo her.

Tekst

Skabelon 1 - Generisk, se side 5

Teksten på plakaten er et forslag. Den kan redigeres, 
efter behov. 

F.eks. kan ”Her” erstattes af ”I Esbjerg kommune...” 

I skabelonen 2 eller 3 kan teksten tilpasses det sted, 
I indfører røgfri udeareal. Skriv f.eks. ”boldbane”, 
”Idrætshal” eller andet i stedet for ”legeplads”.

Her kan adressen på det røgfrie udeareal indsættes.
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https://www.roegfrifremtid.dk/dyn/resources/File/file/5/6355/1495712093/brug-af-logo-roegfri-fremtid.pdf
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Grafik

De farver, som bliver brugt i skiltene har følgende 
RBG-koder:

Overskrift: 255/70/30
Mellemrubrik: 56/60/67
Baggrunden: 220/220/220 

Skabelon 2 - Røgfri legeplads 1, se side 6

Skrifttypen, som bliver anvendt på plakaterne, 
hedder Intro, og den specifikke skrift er Intro 
Bold Alt i skriftstørrelse 112 i overskriften. Intro 
skrifttypen er sendt med i pakken og skal gem-
mes i InDesign, inden den kan bruges.
I kan gøre skrifttypen tilgængelige i InDesign ved 
at kopiere skrifttypefilerne til mappen Fonts 
under InDesign-programmappen på harddisken.

Skrifttype

Farver
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Skabeloner til skilte
Skabelon 1 - Generisk



Skabelon 2 - Røgfri legeplads 1
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Skabelon 3 - Røgfri legeplads 2
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Skabelon 4 - Her leger en røgfri fremtid
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Skabeloner til kampagneplakater
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Skabelon 5 - Her leger en røgfri fremtid 2
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Skabelon 6 - Her leger en røgfri fremtid 3


