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BAKGRUNN 

Wikipedia søk på “Flatåsen“ https://no.wikipedia.org/wiki/Flat%C3%A5sen

Før 1960-tallet var Flatåsen en gård, og resten av området bestod av skog og myr. I 1965 ble det bestemt at området 
rundt Saupstad og Flatåsen skulle planlegges og senere utbygges. Kommunen kjøpte opp areal i området, og 
reguleringsplanen for området sa at utbyggingen skulle være basert på «konsentrert boligbygging i den nye drabantbyen», 
altså boligblokker.

Planleggings- og utbyggingsjobben ble gitt til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), og de anslo innbyggertallet 
i den nye bydelen til omtrent 5000. Mot juletider 1969 fikk A/S Huseby-Flatås Utbyggingsselskap (HUUB) formelt 
jobben som utbygger av NBBL, og de foreslo rekkehus istedenfor blokk som hovedtypen bolig. Da sank antallet anslåtte 
innbyggere fra 5000 til 4300. HUUB mente også at byen skulle lages som et bomiljø, og ikke bare et sted hvor folk skulle 
bo. De planla, i tillegg til boligområder, næringsindustri på området slik at flatåsingene kunne jobbe i nærområdet, noe 
som fortsatt finnes på Flatåsen.

Det første som ble bygd på Flatåsen etter HUUBs planer, var de store lavblokkene på Øvre Flatåsen. Etter hvert fulgte 
Skogheim etter, og mot slutten av 1970-tallet var store deler av Flatåsen under utbygging. Furuhaugen skole, nå Flatåsen 
skole øvre bygg, ble åpnet i 1977, og Flatåsen skole, nå nedre bygg, var ferdig i 1982. I åttiårene ble deler av Nedre 
Flatåsen fullført, og i midten av tiåret ble villastrøket Flatåstoppen privat oppkjøpt og utbygd.



 

Ord fra teksten på Wikipedia som også i dag kjennetegner Kolstadhaugen Borettslag:

“bomiljø”
“boligblokker”
“nærområde“
”drabantby”
“lavblokker”
“rekkehus”

Grovt oppdelt finnes det 3 typer av andelsbygg i borettslaget:

“høyblokk”
“lavblokk”
“rekkehus”

I tillegg til disse, er mange andre ord som beskriver borettslaget også relevante:

Fellesskap, lojalitet, trygghet, oppriktighet, sikkerhet, orden, tillit, godt bomiljø; alt i alt et godt sted å bo.

IDÉ

Kolstadhaugen borettslag består av høyblokker, lavblokker og rekkehus. Her bor alle side om side i et trygt og godt 
fellesskap. Logoen tar derfor utgangspunkt i dette fellesskapet. 

KJENNETEGN FOR KOLSTADHAUGEN BORETTSLAG



SKISSE-EKSEMPEL FRA  
TEGNEPROSESS

 
For å tydeliggjøre sammenhold og 
samhørighet i borettslaget, er logoen 
tegnet opp i en sammenhengende 
strek. 



Høyblokk

Navnetrekk

Lavblokk

Logosymbol

Rekkehus

VEKTORISERING AV LOGO



FARGE &  TYPOGRAFI

Den blå farge er valgt ut i fra hva som 
assosieres med fargen.

- ro
- harmoni
- oppriktighet
- sikkerthet
- orden
- lojalitet
- tillit

Nyanser i blå kombinert med hvit/grå  
gir mulighet for å få frem logoen med 
stor eller liten kontrast til bakgrun-
nen.

Logoen er også ment å kunne brukes i 
en ren blå eller hvit/grå utgave.

Typografien i logoen heter Allumi.
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Allumi Std

Raes eum reicabor rem autatqui oditi quoditatur? Ihitior rorio. Ebit qui denis et 
dunt aut aut es volla quibus mo que pelest hilluptas dolore quat rem qui sinci 
offic to qui officae volupie ndaepedio consXimoluptatur, soles vitiam duciet aut 
ma pe volupta tisquat dusaperitiis cone int.

laut ilit odic totatenimpor am dolorep edipsapelia incia voloriae eos deliquae lab-
orehent estiis ullorum ipis at. Venditaque voluptis ratiam a net et evera ape nosant 
quiandi tinum, volorectat volores atur? Ugit, elecus, sam doluptiunt ommodit qui 
beror aute nobit dolori nit, in por aciis represcit arumetusaped et aute voluptis dolo 
berro te.

nonseri omnis et lat unt occus vel id quo moluptasint aspientur, idelici dipsandem del 
mos atur aut aut doloritas im faccum apis dolum fugia ipsus eaquam, ut apitibus et 
aute sequam everror si resedis aut parum errovit laborat atiaerc iaestem porerchillut et 
molum etur seque debit, consequ ibusdam quo cum consequi officae esernate vendis-
sim aut qui corum fugia prae volupti usaperum quid quam



Et godt sted å boEt godt sted å bo

LOGO - EKSEMPEL PÅ FARGEKOMBINASJONER 

(høy/lav kontrast avhengig av plassering og flate)



EKSEMPEL PÅ BREVPAPIR
OG OMSLAG TIL MØTEINNKALLING

Omslaget er laget i Indesign (forside og bakside) Brevmalen er laget og satt opp i MS Word



EKSEMPEL PÅ NYHETSBREV (WORD)

Til nyhetsbrev og brevmal er 
fonten Tahoma valgt. Denne er 
gratis. Malen er satt opp så den 
kan justeres etter eget ønske 
(en eller flere sider).



Et godt sted å bo



PLASSERING AV LOGO PÅ  
BORETTSLAGETS NETTSIDE


