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Profilhåndbok
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Sortland kommunes profilhåndbok 
er utarbeidet av reklamebyråene
Mål & mening og God strek.

PROFILHÅNDBOK
Sortland kommune 



3

Innhold

Innledning

Kommunevåpen

Symbol

Logo

Logo – regler luft rundt Logo

Logo – regler ang. tekst 

Dekorelement/farger

Typografi

Skilt

Postale trykksaker

Annonser

Bildekor

Brosjyredesign

Arbeidsklær

Konferansemappe

Billedbruk (eksempel)

Powerpoint

Samisk navn på Sortland kommune

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

15.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.



4

Innledning

Profilhåndboka er en veiviser i bruk av den 

grafiske profilen for Sortland kommune.

Håndboka skal gjøre det enklere for deg 

når du skal produsere trykt eller digitalt 

materiell, skilt, annonser og annet grafisk 

materiell. Den er i tillegg felles normgiver 

for alle våre  virksomheter.

Profilen skal bidra til å skape en felles 

identitet som gir brukere og publikum en 

positiv oppfatning av hva kommunen står 

for. Det er viktig at den grafiske profilen er 

en absolutt veileder. Det er med andre ord 

ikke valgfritt å bruke håndboka. Variasjoner 

vil likevel forekomme ved bruk av ulike 

dekorelementer og illustrasjoner.

Lykke til med bruken av profilhåndboka.

Sortland, juni 2007

(Profilhåndboka ble oppdatert oktober 2017).
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Logo for Sortland kommune må basere 
seg på byvåpenet. Det særegne ved en 
slik «logo» er at den ved siden av å være 
et profileringselement også har en offisiell 
bakgrunn. Dette betyr at den må være 
rendyrket stilfull og følge de alminnelige 
heraldiske regler (heraldikk = læren om 
våpen).

Våpenet ble godkjent ved kongelig 
resulusjon 15.3.1985.

Våpenet bygger på et «Sortlandsmerke» 
som Sortland Vel fikk laget i 1950-årene. 
Det hadde en borg med port som 
hovedmotiv, men inneholdt også et 
stilisert landskap, bølger og solstråler. 
Merket skulle symbolisere at Sortland var 
porten til øyriket Vesterålen. Hovedidéen i 
det gamle merket er tatt vare på i våpenet 
ved at borgen er blitt stående omentrent 
uendret. Den blå bakgrunnen skal 
symbolisere havet.

Det er viktig at man søker å overvåke 
bruken av kommunevåpenet slik at det 
ikke benyttes ukurante utgaver. Det er 
også viktig at man ikke benytter elementer 
(f.eks. borgen) løsrevet fra byvåpenet.

Kommunevåpen
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Utforming og fargeverdier:
Det finnes tre varianter av logoen

Borg i gul og skjold i blå:
Alle fargetrykksaker skal trykkes i blå og gul

Borg i gull og skjold i blå:
Kun tillatt i trykksaker der det trykkes med 
metallisk farge, PMS GULL. (feks i brosjyrer 
som skal være ekstra pene, metalliske skilt 
etc)

Borg i hvit og skjold i sort:
Kun tillatt i trykksaker som skal være 
sort/hvit

NB: Byvåpenet skal aldri brukes i rastrerte 
gråtoner

Symbol

Hvit borg
Sort bakgrunn

Gul borg 
Pantone 102 C

C 0 M 0 Y 95 K 0
R 250, G 231 B 0

Blå bakgrunn 
Pantone 2995 C
C 83 M 1 Y 0 K 0
R 0, G 169 B 224
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Logoen består av symbol og logotype 
(skrift). Forholdene mellom elementene er 
konstant. Det vil si at det ikke er anledning 
til å forandre forholdet eller posisjonene 
mellom symbol og logotype.

Utfra praktiske plasshensyn kan logoen 
settes opp både horisontalt og vertikalt

Skriftsnitt logotype: Montserrat Medium*
Skriftsnitt støtteenhet: Montserrat Regular*

LOGO
Vertikal logo

Horisontale logoer

*Fonten kan lastes ned gratis fra Google fonts og installeres på maskinen din fra: fonts.google.com/specimen/Montserrat?selection.family=Montserrat

Sortland kommune

Sortland kommune Sortland 
kommune
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Rundt logoen bør det være nok luft til å sikre 
et rent og oversiktlig visuelt bilde. Logoen bør 
ikke bli forstyrret av andre elementer som 
reduserer dens tydelighet og lesbarhet. Riktig 
mengde luft beregnes ved hjelp av symbolet/
våpenet som vist her. (Det kan forekomme 
tilfeller på små flater (f.eks se side 15 og 20) 
eller når logo skal høyre eller venstrejusteres 
etter eksisterende marg der regelen ikke vil 
kunne gjelde. Der må formgiver i hvert enkelt 
tilfelle bruke skjønn). 

*Avstanden/luft rundt logo skal være som 
fra toppen av våpenet og ned til bunnlinja i 
borgen*.

Bredden på skrifta i teksten «Sortland 
kommune» skal være som fra toppen av 
våpenet og ned til bunnlinja i borgen x 2 på 
hver side av våpenet.

Luft rundt logo
Vertikal logo

Sortland kommune

Sortland kommune

Horisontal logo

*

Sortland kommune
KULTUR, IDRETT OG FRITID

Sortland kommune

*

KULTUR, IDRETT OG FRITID

Sortland 
kommune
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Enkelte ganger ser man at det er 
nødvendig å bruke avdeling/enhet i stort, 
med «Sortland kommune» som undertittel.

Bredden på skrifta i teksten for avdeling/
enhet vil variere, her må det brukes skjønn 
ang. punktstørrelse på fonten. Ellers er det 
de samme reglene for luft rundt logo som 
gjelder.

Logo

BARNEHAGE BARNEHAGE
SORTLAND KOMMUNE

SORTLAND KOMMUNE

KULTUR
SORTLAND KOMMUNE

BARNEHAGE
SORTLAND KOMMUNE

BARNEHAGE
SORTLAND KOMMUNE

SORTLAND KOMMUNE

KULTUR
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Blåbylogoen skal fungere som et dekorelement
i Sortland kommunes profil. Blåbylogoen
er en viktig del av den grafisk profilen, men den
skal ikke “konkurrere” med byvåpenet. Heller 
tilføre profilen et grafisk element som skal 
assosiere byen Sortland. 

Kommunevåpenet skal assosiere Sortland 
kommune som geografisk område, 
organisasjon og lokal myndighet. Blåbylogoen 
skal assosiere byen og stedet Sortland.

Blåbylogoen har sitt eget profilprogram. Se 
egen blåbymanual for bruk av blåbyelementer. 
Blåbylogoen skal være en del av profilen 
i alt presentasjonsmateriell, annonser, 
markedsføring, trykksaker, gaveartikler, 
oversendelsesbrev etc

I saksfremstillinger (politisk behandling) og ved-
tak (særutskrift, enkeltvedtak, møtebøkes etc) 
skal blåbylogoen holdes utenfor.

Blåbylogoen kan brukes i følgende varianter:

- Blått hode med kotrastfarget øye
- To hoder, outline og fylt
- Piktogram med fargede øyne (ett eller alle)
- Piktogram blå 
- Piktogram vannmerke (6 % blå)
- Negativ (hvit på blå bakgrunn)

Dekorelement/farger

Pantone 166

Pantone 390

Pantone 2925

Pantone 287
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Det er vesentlig at man gjennomfører en
enhetlig bruk av typografiske elementer.
Gjennomført skriftbruk er et av de sterkeste
profilelementene i planen.

For ikke å skille mellom Mac og PC-bruk 
er det valgt felles fonter for disse.

Tittelskrifter:

Tittelskrifter og ingress skal alltid være 

Times New Roman Bold

Brødtekst:

Times New Roman Regular er valgt som 
brødskrift primært fordi det en av de 
skriftene som er lettest å lese og er en 
«harmonisk kontrast» til tittelskriften.
Som ingresser evt. uthevelser i teksten skal 
det benyttes Times New Roman Italic i 
samme størrelse som brødteksten.

Det må bemerkes at skriftvalget er bevisst 
og at det ikke gis rom for fantasifulle 
fontvalg som bryter med dette valget.

Typografi

Times New Roman Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Times New Roman Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Times New Roman Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Times New Roman Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
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Sortland kommune

Mottaker
Adresse
Postnummer Poststed
Kontaktperson

Vår dato:
01.01.2018

Deres dato:
XX/XXXXX 01.01.2018

Vår saksbehandler:
Fornavn Etternavn

Vår ref. 
xx/xxxx

Deres ref. 
xx/xxxx

Tittel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor in-
cidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute 
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit animid est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accums-
an et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet  
dolore magna aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

Med vennlig hilsen
Sortland kommune 

Tove Mette Bjørkmo
Ordfører

Eksterne kopimottakere
Antall vedlegg

Postadresse:
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksaesse:
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00

postmottak@sortland.kommune.no
okonomi@sortland.kommune.no 
servicetorget@sortland.kommune.no

Organisasjonsnummer: 847 737 492
Kommunenummer: 1870

Typografi

Eksempel på skriftoppsett



13

Skilt

Skilting av kommunale bygninger
Her vises noen eksempler på hvordan 
Sortland byvåpen og profil skal brukes 
i forbindelse med skilting utvendig og 
innvendig på kommunale bygg.
Skiltsystemet her er modulex, men 
designen kan benyttes innenfor de 
fleste skiltsystemer.

Blåbyskilt
Kulturskolen, kinoen, havneterminalen og 
andre steder som er åpne møteplasser 
for folk i den blå byen får et helt eget 
skiltutrykk. Den høyreiste bannerformen vil 
skille seg ut fra stedets skilting forøvrig og
gi bud om at her er du i et av blåbyens 
viktige rom. Det stilles krav til de rom som 
får denne merkingen. Se designmanualen 
for blåbyen for nærmere detaljer.

Detaljer utover det som presenteres her 
må finne sin plass i en egen skiltplan.

Interiør
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Eksteriør
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Postale trykksaker
5 mm

10 mm

Ola Normann
rådmann

Telefon 76 08 45 78
Mobil: 98 44 55 66
ola.normann@sortland.kommune.no/
postmottak@sortland.kommune.no
Boks 117, 8401 Sortland

8 mm

Visittkort med blå bakside
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Sortland kommune
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Postale trykksaker
Brevark

Sortland kommune

Postadresse:
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksaesse:
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00

postmottak@sortland.kommune.no
okonomi@sortland.kommune.no 
servicetorget@sortland.kommune.no

Organisasjonsnummer: 847 737 492
Kommunenummer: 1870
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Postale trykksaker
Konvolutter

10 mm

10 mm

b
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e
n

Sortland kommune
Postboks 117, 8401 Sortland

Sortland kommune
Postboks 117, 8401 Sortland
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Telefaks

Til:

Ved:

Adresse:

Telefon:                                            Telefaks:

Dato:                                                 Sider inkl. denne:

Postale trykksaker

Postboks 117, 8401 Sortland
Telefon 76 08 45 78
Telefaks 76 08 45 79
postmottak@sortland.kommune.no
www.sortland.kommune.no

Telefaksark
Sortland kommune
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Annonser

Kulturannonser. Nedre felt av annonsene 
brukes til sponsorer.

sponsor 1       sponsor 2         sponsor 3       sponsor 4       spon 5

PROGRAM KULTURUKA 07
Man 14. juni
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun
kl 2215 Sivert Høyem

Tirs 15. juni
kl 1800 Bodø Sinfonietta
kl 2000 Kontrabassen

Ons 16. juni
kl 1800 Halvdan Sivertsen
kl 2000 Sortlandballetten
kl 2215 Sivert Høyem

Tors 17. juni
kl 1800 Halvdan Sivertsen

Fre 18. juni
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun
kl 2215 Sivert Høyem
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun

Lør 19. juni
kl 1800 Bodø Sinfonietta
kl 2000 Kontrabassen
kl 1800 Halvdan Sivertsen

Søn 20. juni
kl 1800 Halvdan Sivertsen
kl 2000 Sortlandballetten
kl 2215 Sivert Høyem

Man 21. juni
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun
kl 2215 Sivert Høyem
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun

Tirs 22. juni
kl 1800 Bodø Sinfonietta
kl 2000 Kontrabassen
kl 1800 Halvdan Sivertsen

Ons 23. juni
kl 1800 Halvdan Sivertsen
kl 2000 Sortlandballetten
kl 2215 Sivert Høyem

sponsor 1       sponsor 2         sponsor 3       sponsor 4       spon 5

PROGRAM KULTURUKA 07
Man 14. juni
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun
kl 2215 Sivert Høyem

Tirs 15. juni
kl 1800 Bodø Sinfonietta
kl 2000 Kontrabassen

Ons 16. juni
kl 1800 Halvdan Sivertsen
kl 2000 Sortlandballetten
kl 2215 Sivert Høyem

Tors 17. juni
kl 1800 Halvdan Sivertsen

Fre 18. juni
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun
kl 2215 Sivert Høyem
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun

Lør 19. juni
kl 1800 Bodø Sinfonietta
kl 2000 Kontrabassen
kl 1800 Halvdan Sivertsen

Søn 20. juni
kl 1800 Halvdan Sivertsen
kl 2000 Sortlandballetten
kl 2215 Sivert Høyem

Man 21. juni
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun
kl 2215 Sivert Høyem
kl 1800 Åpningsforestilling
kl 2000 Ane Brun

Tirs 22. juni
kl 1800 Bodø Sinfonietta
kl 2000 Kontrabassen
kl 1800 Halvdan Sivertsen

Ons 23. juni
kl 1800 Halvdan Sivertsen
kl 2000 Sortlandballetten
kl 2215 Sivert Høyem

SPONSOR 1    SPONSOR 2    SPONSOR 3   

Sortland kommune Sortland kommune
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Omsorg sør
Hjemmetjenesten, tlf. 76 06 22 42 
/ 988 47 608 Sykepleier,
svangerskapsvikariat, 59% natt,
turnus, arbeid hver 3. helg. 
Tiltredelse snarest.
Søknad med utfyllende CV samt 
bekreftede kopier av vitnemål og 
attester sendes, Boks 117, 8400 
Sortland innen 

 

Omsorg sør
Hjemmetjenesten, tlf. 76 06 22 42 / 988 47 608 
Sykepleier, svangerskapsvikariat, 59% natt, turnus, arbeid
hver 3. helg. Tiltredelse snarest. 
Søknad med utfyllende CV samt bekreftede kopier av 
vitnemål og 
attester sendes, Boks 117, 8400 Sortland innen 

Hjemmetjenesten, tlf. 76 06 22 42 / 988 47 608 
Sykepleier, 
svangerskapsvikariat, 59% natt, 
turnus, arbeid hver 3. helg. 

www.sortland.kommune.no

Bibliotekar

Sortland kommune med 9700 innbyggere ligger midt 
i Vesterålen. Sortland har befolkningsvekst og er et 
av nordnorges mest attraktive handelssentrum med 
høgskoletilbud, godt utbugd videregående skole og 
full barnehagedekning. Det er gode kommunikasjoner 
til Skagen og Evenes flyplass samt daglige hurtigrute-
anløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og 
flotte muligheter for alle typer friluftsliv.

Ingeniør

www.sortland.kommune.no

Brødtekst kunngjøring
samt bekreftede kopier av  

attester sendes, Boks 117, 8400 
Sortland innen 

Kunngjøring

Annonser

V 

• Stillingsannonser

• Kunngjøringer

• Henvisningsannonser

Avdelingsleder
Se fullstendig utlysningstekst på 
www.sortland.kommune.no

 
 

www.sortland.kommune.no

 
 

 

Omsorg sør
Hjemmetjenesten, tlf. 76 06 22 42 / 988 47 608 Sykepleie
svangerskapsvikariat, 59% natt, turnus, arbeid hver 3. helg.

Søknad med utfyllende CV samt bekreftede kopier av vitnemål og 
attester sendes, Boks 117, 8400 Sortland innen 

Hjemmetjenesten, tlf. 76 06 22 42 / 988 47 608 Sykepleie

AvdelingslederSortland kommune med 9700 in-

nbyggere ligger midt i Vesterålen. 

Sortland har befolkningsvekst og 

er et av nordnorges mest attraktive 

handelssentrum med høgskoletilbud, 

godt utbugd videregående skole 

og full barnehagedekning. Det er 

gode kommunikasjoner til Skagen 

og Evenes flyplass samt daglige 

hurtigruteanløp. Sortland har et rikt 

kultur- og idrettsmiljø og flotte mu-

ligheter for alle typer friluftsliv.

Sortland kommune med 9700 innbyggere ligger midt i Vesterålen. Sortland har befol-
kningsvekst og er et av nordnorges mest attraktive handelssentrum med høgskoletilbud, 
godt utbugd videregående skole og full barnehagedekning. Det er gode kommunikas-
joner til Skagen og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt 
kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.

Sortland kommune søker

Sortland kommune Sortland kommune

Sortland kommune

Sortland kommune

Sortland kommune
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Bildekor

Byvåpen og blåbylogo
vist på tre ulike biltyper

Sortland kommune
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Brosjyredesign

På brosjyrene skal forside/bakside alltid 
ha en hvit ytre ramme på 5 mm.

Brosjyrene bruker fargene fra blåbypaletten
for å skille de ulike temaer brosjyrene skal 
omhandle.

Brosjyenes temafarger benyttes som 
bakgrunnsfarger inni brosjyrene også, men 
da i transparente toner. 15, 45 og 70 % av 
temafarge.

Temafarger brukt i eksemplene her:

Blåbyen Sortland
Undertittel

Blåbyen Sortland
Undertittel

Pantone 166

Pantone 390

Pantone 166, 15%

Pantone 166, 70%

Pantone 166, 45%

Pantone 390, 15%

Pantone 390, 70%

Pantone 390, 45%

Sortland kommune Sortland kommune
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Arbeidsklær

Sortland kommune
TEKNISK ETAT

Sortland kommune
TEKNISK ETAT
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Konferansemappe

Sortland kommune
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Billedbruk (eks)
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Powerpoint

Sortland kommune
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Samisk navn på 
Sortland kommune

15. desember 2016  vedtok kommunestyret i Sortland at 
SUORTTÁ SUOHKAN skal være samisk parallellnavn 
for Sortland kommune.

I statsråd 28. april 2017 ble Suorttá suohkan fastsatt 
som samisk navn på Sortland kommune og Suortá 
som samisk navn på stedet Sortland i medhold av 
kommuneloven § 3 nr. 3. Fastsettelse av rekkefølgen er 
1. Sortland 2. Suortá.

15. juni 2017 vedtok kommunestyret følgende 
iverksetting av samisk parallellnavn:

Profilhåndboka
Det produseres en ny side i profilhåndboka som skal 
beskrive regler; plassering av navnet grafisk i forhold 
til kommunenavnet, bruk av samisk parallellnavn i 
brevark og bruk i profilering av kommunen. Samisk 
parallellnavn brukes i brevark i kommunikasjon med 
Sametinget samt samiske institusjoner, i profilering og 
der det er naturlig.

Veiskilting
Det sendes henvendelse til veivesenet for skilting på 
fylkesveiene inn til Sortland kommune, samt skilt på 
innfartsveien til Sortland fra nord og sør.
 
Kommunal skilting
Samisk parallellnavn skal brukes på info-tavle ute ved 
de to rådhusene og på fasadeskilt. I tillegg skiltes det 
ute på rådhuset som parallellnavn til det norske. 

Sortland kommune
SUORTTÁ SUOHKAN
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Logoen består av symbol og logotype 
(skrift). Forholdene mellom elementene er 
konstant. Det vil si at det ikke er anledning 
til å forandre forholdet eller posisjonene 
mellom symbol og logotype.

Utfra praktiske plasshensyn kan logoen 
settes opp både horisontalt og vertikalt

Skriftsnitt logotype: Montserrat Medium*
Skriftsnitt støtteenhet: Montserrat Regular*

Samisk navn på 
Sortland kommuneVertikal logo

Horisontal logo

*Fonten kan lastes ned gratis fra Google fonts og installeres på maskinen din fra: fonts.google.com/specimen/Montserrat?selection.family=Montserrat

Sortland kommune

*

SUORTTÁ SUOHKAN

Sortland kommune
SUORTTÁ SUOHKAN

Sortland kommune
SUORTTÁ SUOHKAN

Sortland kommune
SUORTTÁ SUOHKAN
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Sortland kommune
SUORTTÁ SUOHKAN

Mottaker
Adresse
Postnummer Poststed
Kontaktperson

Vår dato:
01.01.2018

Deres dato:
XX/XXXXX 01.01.2018

Vår saksbehandler:
Fornavn Etternavn

Vår ref. 
xx/xxxx

Deres ref. 
xx/xxxx

Tittel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor in-
cidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute 
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit animid est laborum.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accums-
an et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet  
dolore magna aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

Med vennlig hilsen
Sortland kommune 
Suorttá suohkan 

Tove Mette Bjørkmo
Ordfører

Eksterne kopimottakere
Antall vedlegg

25 mm

50 mm

25 mm

42 mm

10 mm

10 mm

99 mm

10 mm

25 mm

23 mm

Postadresse:
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksaesse:
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00

postmottak@sortland.kommune.no
okonomi@sortland.kommune.no 
servicetorget@sortland.kommune.no

Organisasjonsnummer: 847 737 492
Kommunenummer: 1870

Samisk logoversjon 
på brevark
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Sortland kommune


