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Ny symbol för ett nytt Alingsåshem
På lördag bildar de båda kommunala fastighetsbolagen Alingsåshem och Fabs en
gemensam organisation under namnet Alingsåshem. För att markera att vi går in i något
nytt tillsammans, inför vi samtidigt en ny logotyp.
Som vi tidigare har kunnat berätta, kommer Fabs och Alingsåshem från och med den 1 september att
bilda en gemensam organisation inom Alingsåshem. Det innebär att alla medarbetare hädanefter är
anställda av Alingsåshem och att all verksamhet utgår från Alingsåshem. Fabs kommer dock att finnas
kvar som fastighetsägare.
– Vi har valt att behålla namnet Alingsåshem även när vi går samman. Namnet tar tillvara vårt
varumärkes två viktigaste komponenter: Hem + Alingsås, och vårt arbete går ju ut på att skapa goda
hem för både människor och verksamheter i Alingsås, konstaterar Alingsåshems vd Lars Mauritzson.
För att markera att vi går in i något nytt tillsammans har Alingsåshem från och med den 1 september
också en ny gemensam logotyp och grafisk profil. Logotypen består av en sammansmältning av ett ”A”
och ett ”h” innefattad i en hexagon. Den kommer att synas på bland annat flaggstänger,
områdesskyltar, hyresgästutskick och medarbetarnas arbetskläder.
– Vi har valt att använda ett tema som utgår från geometriska figurer som finns i vår vardag i form av
ritningar, gatunätsmönster och liknande. Det har resulterat i en elegant och enkel logotyp, säger Lars
Mauritzson.
Arbetet med att byta ut samtliga logotyper kommer att ske successivt. Redan i slutet av denna vecka
syns den nya grafiska profilen på www.alingsashem.se, som också blir den nya hemsidan för hela
verksamheten.
Att byta logotyp är emellertid bara en detalj i helheten. Nu väntar ett stort arbete med att göra de båda
organisationerna till en.
– Förberedelserna har pågått under en lång tid och det känns roligt att äntligen vara framme vid själva
sammangåendet. Det är nu vår resa börjar på riktigt, säger Lars Mauritzson.
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