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För att kommunikationen ska bli så tydlig som möj-
ligt med både väsbyborna och de företag och orga-
nisationer som verkar i Väsby har vi uppdaterat och 
utvecklat kommunens grafiska profil. I och med infö-
randet av ett geografiskt varumärke för platsen Väsby 
2009 tydliggjordes att kommunvapnet endast hand-
lar om kommunen som organisation. I och med de 
sista årens förändring i sättet att tillhandahålla kom-
munal service i Upplands Väsby har behovet ökat att 
uppdatera den grafiska profilen. Den beskriver hur 
vi gemensamt ska synliggöra kommunen och dess 
verksamhet. Den hjälper till att svara på frågor som 
uppkommer när man planerar och genomför mark-
nadsföring eller andra kommu nikationsaktiviteter.

Genom att ha en tydlig gemensam profil blir vårt 
budskap tydligare och chansen för genomslag ökar. 
En enhetlig form och utseende skapar en möjlighet 
att också tydliggöra kommunens tjänster så att fler 
kan nyttja dem.

Riktlinjerna i den här manualen gör det enklare att 
underhålla och stärka vår profil. Det är fråga om att 

dels visa vilka vi är och vad vi står för, dels ha en tydlig 
och enhetlig avsändare för den kommunala verksam-
heten. Enkelt uttryckt handlar det om att kommuni-
cera i linje med kommunens vision och uppdrag.

Vårt mål är att alltmaterial som kommer från oss ska 
ha en struktur där namn, logotyp och färger visas 
på ett enhetligt sätt. Bilderna vi väljer och språket vi 
använder ska ge mottagaren en korrekt bild av Upp-
lands Väsby kommun. Den här grafiska profilen har 
tagits fram för att hjälpa dig som arbetar med kom-
munens kommunikation.

Med hjälp av dessa riktlinjer behöver vi inte tänka på 
den grafiska utformningen i olika koncept utan kan 
fokusera på vad vi ska kommunicera och till vem. 
Manualen förenklar processen och hjälper oss att 
göra rätt oavsett om vi själva producerar material eller 
anlitar en utomstående leverantör.

Den grafiska profilen uppdateras ytterligare vid 
behov. Kontakta Informationsenheten om du har 
frågor om den grafiska profilen.

Den grafiska manualen för Upplands Väsby kommun
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63  000 väsbybor har rätt

•	Väsby	stad	är	en	plats	för	folkliv	med	en	mångfald	av	såväl	
företag, välfärds- och kommersiell service, kunskap, kultur och 
fritid.

•	I	Väsby	bryts	normer	för	att	skapa	nytt	boende.	Här	har	tekni-
ken övervunnit bullret. Väsby har ett varierat, utmanande och 
hållbart boende med livskvalitet. 

•	I	Väsby	stad	prioriterar	vi	gröna	områden,	bänkar,	fontäner,	
ljud, dofter, blommor och belysning som inspirerar oss att 
mötas, umgås och utvecklas tillsammans.

•	Väsby	växer	med	ständigt	nya	människor	som	vill	bli	väsbybor.

Ett lärande Väsby

•	Alla	elever	når	sin	fulla	potential.	I	Väsby	får	man	vara	bäst.	
Väsby skolor har en hög lägsta nivå. På Väsbys skolor råder 
en kultur som ger eleven kunskaper, självförtroende och livs-
glädje.

 
•	Väsby	stad	är	en	studentstad.	En	väsbystudent	kan	tack	vare	
goda	kommunikationer	enkelt	plugga	på	KTH,	KI,	Stock-
holms- eller Uppsala universitet eller var som helst i världen 
–	varför	inte	Harvard	och	Väsby.

Vision Väsby stad 2040 

Där färgstarka människor möts
Great place, proud people

 伟大的地方  骄傲的人

Syftet	med	Vision	2040	är	att	skapa	fokus	och	samla
gemensam kraft för att göra Väsby till en bättre plats
att leva och bo på.

63  000 väsbybor har rätt Ett lärande Väsby
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Väsby ligger rätt

•	Från	Väsby	har	vi	nära	till	världen.	

•	Tre	Väsby	är	ett.	Attityder	och	tekniska	lösningar	har	över
bryggat både motorväg och järnväg och knutit samman 
staden.

•	Väsby	stad	är	lätt	att	nå,	kul	att	vistas	i	och	en	plats	du	gärna	
återvänder till.

Väsby vågar och gör

•	I	Väsby	stad	finns	en	stark	tradition	av	att	göra	det	otradi
tionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt.

•	I	Väsby	finns	modet	att	ta	delaktighet	och	medskapande	på	
allvar.

•	Väsby	stad	är	ingen	isolerad	ö.	Vi	samarbetar	med	andra	som	
också vill utvecklas. 

•	Väsby	är	en	utmärkt	idrottskommun.	Framgångsrika	klubbar	
kombinerar bredd och elitsatsningar med stora framgångar. 

Väsby tänker längre

•	I	Väsby	frodas	både	stora	och	små,	lokala	och	globala	företag.	

•	Väsby	är	ett	föredöme	i	arbetet	med	miljö	och	klimatåtgärder.	
Vi värnar viktiga naturområden. Världen vänder sina ögon hit 
för att hitta nya lösningar.

•	Väsby	är	en	stad	med	hjärta,	en	trygg,	vänlig	och	öppen	plats	
att	bo,	leva	och	verka	i.	Här	är	det	enkelt	för	alla	att	aktivt	
delta i samhället oavsett vem du är eller var du befinner dig i 
livet.

Väsby ligger rätt Väsby vågar och gör Väsby tänker längre
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PMS 300 och PMS 877 PMS 300 Blå 100/44/0/0 och Grå 0/0/0/30

Svart

Logotypen

Upplands Väsby kommuns logotyp är den främsta symbolen för vår 
organisation.	Logotypen	består	av	kommunvapnet	och	texten	”Upp-
lands	Väsby	kommun”.	Vapnets	färger	är	heraldiskt	blått	och	silver/grå.	

Kommunvapnet	bildades	sedan	Ed,	Hammarby	och	Fresta	socknar	
slogs samman till Upplands Väsby kommun den 1 januari 1952. 
Kungl. Maj:t har fastställt kommunens vapen. Den korskrönta kyrkan 
i vapnet påminner oss om de tre socknarna och kugghjulen symbo-
liserar industrierna som kom till Upplands Väsby i början av seklet. 
Kommunvapnet är mönsterskyddat och kan inte ändras utan tillstånd 
av Riksheraldikern. Logotypen får inte användas av någon annan än 
kommunen utan särskilt tillstånd.

Logotypen är vårt unika kännetecken och signalerar att kommunen 
är	avsändare.	Text	och	vapen	utgör	tillsammans	en	bild	som	inte	får	
förändras. Den är så att säga modermärket och ska alltid finnas med i 
annonser, trycksaker och annat tryckt material liksom på webben för 
att visa att kommunen är huvudman. Den står för kommunledningen 
och förvaltningen.

Den stående varianten av logotypen ska användas i första hand. Bara  
i de fall utrymmet inte räcker till kan du använda den liggande logo-
varianten. Den negativa logotypen ska du endast använda när bak-
grunden gör det omöjligt att använda den positiva.

Logotypen ska inte ändras, därför det enklast att hämta de färdiga 
originalen som finns på kommunens hemsida och på Insidan.

Negativ

Blå 100/44/0/0 och Grå 0/0/0/30PMS 300PMS 300 och PMS 877

NegativSvart
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Frizon

Logotypen ska företrädesvis placeras centralt i grafiska produktioner. 
Frizonsmåtten anger hur nära vår logotyp får placeras mot en ytter-
kant,	textblock,	adressrad,	en	bild	eller	andra	grafiska	element.

Proportionsangivelse
Den	streckade	linjen	runt	logotypen	i	exemplet	ovan	visar	en	tänkt	
yta	där	logotypen	kan	placeras.	Proportionsangivelserna	i	exemplet	
visar hur nära logotypen får placeras mot ytterkanterna på denna yta, 
alltså vårt frizonsmått. Frizonsmåttet beräknas utifrån halva bredden 
av kommunvapnet.

Logotypens färger

Heraldisk	blå	och	silver/grå	är	kommunens	huvudfärger.	För	respek-
tive färger finns specifika färgkoder för användning på olika material 
och för olika typer av produktions- och tryckförfaranden.

0,5 AA

0,5 A

0,5 A

Blå
Pantone 300
CMYK 100/44/0/0
RGB 0/110/199

Silver
Pantone 877
CMYK 30 % svart
RGB 147/146/144

A = bredden av  
kommunvapnet
0,5 A = halva bredden  
av kommunvapnet
 
Exempel: Om A  
= 5 cm är frizonen 2,5 cm

OBS! Mot vårt mjukt  
rundade dekorelement 
kan man i vissa fall få göra 
undantag från frizons
måttet.
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Grön
CMYK 50/0/100/0
RGB 151/190/13
PMS 376

Orange
CMYK 0/50/100/0
RGB 242/148/0
PMS 152

Röd
CMYK 0/100/100/0
RGB 226/0/26
PMS Red 032

Lila
CMYK 25/100/0/0
RGB 189/0/123
PMS 240

50% 25%

50% 25%

50% 25%

50% 25%

Grå
CMYK 0/5/10/29
RGB 199/192/184
PMS Warm Gray 4

50% 25%

Komplementfärger

Utöver huvudfärgerna använder vi kompletterande färger som stärker 
vårt	devis	”där	färgstarka	människor	möts”.	Ibland	talar	man	om	att	
olika färger sänder olika signaler och väcker olika associationer. Det 
finns de som hävdar att grönt står för natur, miljö och skog, orange 
för kreativitet, energi och sport, lila för kultur och kreativitet, rött för 
värme, kärlek och passion, grått för visdom. Men det betyder inte att 
vissa färger bara får användas för vissa verksamheter. Naturligtvis är 
poängen med de här så kallade komplementfärgerna är att de kom-
pletterar huvudfärgerna på ett bra sätt.

I de fall där ytterligare färger utöver huvudfärgerna behövs för det 
grafiska uttrycket i olika sammanhang ska uteslutande komplement-
färgerna användas.
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Gill Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqrs 1234567890

Gill Sans Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqrs 1234567890

Gill Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqrs 1234567890

Gill Sans Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqrs 1234567890

Adobe	Garamond
ABCDEFGHIJKLMNOPQR	 abcdefghijklmnopqrs	 1234567890

Adobe Garamond Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqrs 1234567890

Adobe Garamond Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqrs 1234567890

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqrs 1234567890

Typografi

Typsnittet	Gill	Sans	använder	vi	till	rubriker,	ingresser	och	andra	 
kortare	texter	samt	avsändar	och	kontaktinformation.	Det	används	
också	i	tabeller,	diagram	och	bildtexter.	Kursiverad	stil	kan	användas	
för att framhäva vissa ord eller stycken.

Adobe	Garamond	är	det	typsnitt	vi	använder	för	brödtexter.	De	kur-
siva och feta varianterna använder vi sparsamt då vi vill hålla fram 
vissa ord eller stycken.

Lämplig	storlek	i	brödtext	är	9–11	punkter	och	i	bildtext	och	adress-
uppgifter	är	det	7–9	punkter.	Radavståndet	i	brödtext	bör	vara	minst	
två	punkter	större	än	graden	(storleken)	på	texten.

På	kommunens	webbplats	och	intranät	använder	vi	Arial	som	är	ett	
typsnitt anpassat för bildskärm.
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… inte bara platt redovisande bilder.

Bildspråk

Vi arbetar med olika typer av bilder beroende på 
sammanhang och syfte med det material vi tar fram.  
Ibland vill vi använda om bilder som påverkar attity-
der, engagerar och väcker känslor. I andra samman-
hang vill vi ha bilder som framför allt beskriver en 
verksamhet. Vi talar å ena sidan om idébilder och å den 
andra om verksamhetsbeskrivande bilder.

Våra bilder ska alltid spegla kundnyttan – den kom-
munala verksamheten är till för människorna. Välj 
därför gärna bilder som visar människor och företrä-
desvis bilder som är tagna i Väsby.

Dåliga	bilder	ska	vi	naturligtvis	aldrig	välja.	Står	valet	
mellan en dålig bild och ingen bild, så väljer vi ingen bild.

Idébilder
I material som ska inspirera och påverka, väljer vi 
bilder på aktiva, engagerade och färgstarka människor 
med mycket utstrålning utan att de för den skull  
framstår som konstiga.

Använd	bilder	som	väcker	intresse	och	berör.	Var	 
inte rädd för att använda bilder som visar udda  
vinklar och detaljer.

Visa kundnyttan …
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… använd inte stereotypa modellbilder... … och undvik överdrivna bilder.

Visa färgstarka personligheter och bilder som känns äkta …
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… inte bara platt redovisande bilder.

Verksamhetsbilder
Ibland behöver vi bilder som tydligt visar en 
kyrka, en runsten eller något annat och då ska 
vi självklart välja bra bilder som visar det vi 
vill berätta om. Men det är inte detsamma som 
tråkigt redovisande bilder. Vi ska inte glömma 
att	”en	bild	säger	mer	än	tusen	ord”.

Visa kundnyttan … Tänk på att välja bilder som tydligt visar det du vill visa.

Illustrationer
I specifika sammanhang kan illustrationer 
vara ett alternativ till foton. De illustrationer 
vi använder ska vara professionella och ska 
alltid tas fram i samarbete med infoenheten. 
ClipArtbilder	och	andra	enklare	illustrationer	
får aldrig användas vare sig på webben eller i 
grafisk produkti
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Tonläge, text

På	samma	sätt	som	de	bilder	vi	använder	ska	våra	texter	spegla	vad	
kommunen står för. De ska vara tydliga och svara på läsarens outta-
lade	fråga:	”Vad	betyder	det	här	för	mig?”

Undvik krångliga, byråkratiska formuleringar. Var försiktig med 
adjektiv och adverb. Tonläget kan förstås variera i olika sammanhang. 
Ibland	vill	du	i	första	hand	informera	och	ibland	inspirera.	Självklart	
ska du använda ett enkelt och korrekt språk anpassat till samman-
hanget och den aktuella målgruppen.

Tänk	på	att	det	är	en	person	som	läser	texten	och	vänd	dig	därför	
alltid	till	en	person	när	du	skriver.	Informerande	texter	bör	vara	raka.	
I	inspirerande	texter	kan	du	använda	ett	mer	känslomässigt	tilltal.

Exempel på en informerande text
”Utmaningen för Upplands Väsby kommun de närmaste åren är att  
fortsätta förnya den politiska färdriktningen. Arbetet framåt ska präglas 
av att öka människors egenmakt, ökad valfrihet och större tillänglighet 
inom välfärdssektorn.”

Exempel på en inspirerande text
”Det är precis så här de vill ha det. De har nyss flyttat hit och älskar 
staden och dynamiken. Atmosfären och den sköna mixen av bostäder, 
butiker, restauranger, kultur och service.”

Papper

Vi använder olika papperskvaliteter för kontorsmaterial och övrig 
trycksaksproduktion.	Kontorsmaterial	trycks	på	Scandia	2000.	 
Trycksaker, såsom broschyrer och utbildningsmaterial, trycks på ett 
mattbestruket	MultiArt	Silk.

I de fall vi vill ha en trycksak med hög glans får man lägga en lack  
på	papperet.	Hör	efter	med	tryckeriet.

Eftersom informationsenheten har tecknade ramavtal med olika  
leverantörer som ska användas är det klokt att involvera dem tidigt  
i produktionen av ett dokument som ska tryckas. På så sätt kan  
du vara säker på att det du vill göra följer och förmedlar Upplands 
Väsbys profil och identitet.

Kontorsmaterial:
Brevpapper 100 g
Visitkort 300 g
Korrespondenskort 240 g
Kuvert C4, C5, C6  Mailman
Kuvert C5 fönster  Mailman H3

Trycksaker:
Informationsblad  motsvarande MultiArt Silk 130–150 g
Inbjudn. och kort  motsvarande MultiArt Silk 250–300 g
Folder  motsvarande MultiArt Silk 130–150 g

Broschyrer:
Omslag (lack el. laminering) motsvarande MultiArt Silk 170–210 g
Inlaga  motsvarande MultiArt Silk 130–150 g
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Varumärket för platsen Väsby

Den här symbolen representerar platsen Väsby i navet mellan  
Stock		holm	och	världen.	Tillsammans	med	devisen	”Där	färgstarka	
människor	möts”	är	det	logotypen	för	varumärket	Väsby.	Devisen	
ingår	också	i	Upplands	Väsby	kommuns	vision.	Det	är	en	symbol/
logotyp som beskriver geografiska platsen och som vi ska använda 
i samband med aktiviteter som kan skapa mervärde för hela Väsby. 
Till	exempel	i	avseenden	som	natur,	fritid,	turism,	kultur,	miljö	och	
stadsbyggnad.

Symbolen/logotypen	kan	användas	i	samprofilering	såväl	med	kom-
munens logotyp som med andra användare i olika typer av samarbets-
projekt. Det betyder att alla aktörer som verkar på platsen Väsby är  
välkomna	att	använda	symbolen/logotypen	på	sitt	eget	material	till-
sammans med sin egen logotyp.

Detta platsvarumärke hjälper till att tydliggöra kommunens profil 
som tidigare stod för både platsen och kommunen som organisation.

För	mer	information	och	nedladdning	av	symbol/logotyp	se	varu
märkets egen hemsida www.vasby.org
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Varianter av platslogotyp

Platslogon har en egen grafisk profil där Väsby kommun i första hand 
arbetar med dessa varianter. För fler varianter av plats logotypen se 
varu märkets egen  hemsida där också alla varianter av logotypen finns 
att hämta: www.vasby.org

Platslogon	används	i	första	hand	tillsammans	med	devisen	”Där	färg-
starka	människor	möts”.	Platslogon	utan	devis	används	då		trycksakens	
storlek gör devisen för svårläst.

Minimum 25 mm Minimum 20 mm

Minimum 20 mm Minimum 15 mm

Platslogotyp på vit platta med tagline
Används alltid med skugga och lutning

Platslogotyp med tagline Platslogotyp utan tagline

Platslogotyp på vit platta utan tagline
Används alltid med skugga och lutning

Skapa skugga i InDesign:
1. Markera platslogotypen.
2. Gå in under ”objekt” i toppmenyn och välj 
”skugga”.
3. Välj: Läge: multiplicera. Opacitet: 75%. 
X och Yförskjutning: 0,3 mm. Storlek: 1 mm. 
Spridning: 0%. Brus: 0 %. Färg: svart.

Platslogons lutning: 5
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Placering av platslogotyp

Platslogon placeras i första hand i övre högra hörnet  
trycksaken/annonsen.

Marginal till kant (A4): 4 mm
Marginal till kant (A3): 4 mm

Minimum 25 mm Minimum 20 mm

Marginal till kant (A5): 
4 mm
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Formspråk

Vi använder en mjukt rundad grafisk form som speglar vår framto-
ning med fokus på färgstarka, dynamiska människor. Det är en form 
som ska finnas med i allt vårt material för att öka igenkänningen i det 
vi	producerar.	Här	ser	du	ett	exempel	på	bildytans	mjukt	avrundade	
form på omslaget till en trycksak. Vi har valt färger och former som 
ska vara uttryck för mänskliga kvaliteter och närhet. 

Här	ser	du	ett	exempel	på	omslaget	till	en	trycksak.	I	den	grafiska	
manualen	finns	flera	exempel	på	användningen	av	den	mjukt	avrun-
dade grafiska formen.
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Profilering – översikt
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Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • telefon 08-590 970 00
Besöksadress: Dragonvägen 86 • Väsby centrum • upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se

Minoritetspolicy
Antagen av kommunfullmäktige 
den 25 november 2013

Policy för arbetet med nationella 
minoriteter i Upplands Väsby kommun

facebook.com/Vasbynyagymnasium • twitter.com/kollegerna • Instagram @vasbynyagymnasium 

upplandsvasby.se • Telefon: 08-590 970 00
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Väsby Nya
GYMNASIUM

Profilering, se sid 19
Avsändare: Upplands Väsby kommun

Verksamheter med egen logotyp, se sid 22
Avsändare: Väsby Labs, Gunnes gård samt Väsby Nya Gymnasium är tre 
verksamheter som får framträda med egen logotyp

Särprofilering, se sid 20
Avsändare: Enheter inom Upplands Väsby kommun

Särprofilering inom Väsby Välfärd, se sid 21
Avsändare: Enheter inom Väsby Välfärd

Samprofilering, se sid 23
Avsändare: Upplands Väsby kommun i samverkan med andra företag och organisationer

Bollstanäs skola

KUNDVALSKONTORET

Vårdar eller hjälper  
du en närstående?

När livet plötsligt förändras
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Besöksadress: Dragonvägen 86 • Väsby centrum • upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se
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centrerad Gill Sans regular 5 pkt versal 
spärras 100

Profilering

Upplands Väsby kommuns logotyp är vår huvud-
avsändare. För att det ska vara kristallklart för 
allmänheten vem som är utförande avsändare, ska 
enbart Upplands Väsby kommuns logotyp användas.

Kommunens logotyp placeras nere till höger på fram-
sidan utanför bildytan och på baksidan med kontakt-
uppgifter. I de fall då även platslogotypen används 
placeras platslogotypen på platta i övre högra hörnet 
på framsidan.

Tryckort
Alla	trycksaker	ska	märkas	med	tryckort	satt	i	6	
punkter	Gill	Sans	regular	på	omslagets	baksida.	
Tryckorten innehåller uppgifter om användare (Upp-
lands Väsby kommun först, därefter enhet eller orga-
nisation),	datum	och	antal	tryckta	exemplar.

Avsändare endast 
Upplands Väsby kommun.
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Besöksadress: Dragonvägen 86 • Väsby centrum • upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se

Minoritetspolicy
Antagen av kommunfullmäktige 
den 25 november 2013

Policy för arbetet med nationella 
minoriteter i Upplands Väsby kommun
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Särprofilering

Enheter inom Upplands Väsby kommun profileras genom att enhe-
tens namn placeras som avsändare till höger och kommunens logotyp 
till vänster. På baksidan placeras enhetens namn under kommunlogo-
typen tillsammans med kontaktuppgifter.

Väsby Välfärd har en egen logotyp som placeras som avsändare till 
höger och kommunens logotyp till vänster. På baksidan finns kom-
munens logotyp tillsammans med Väsby Välfärds kontaktuppgifter.

Enhetens namn sätts med versaler och 
Gill Sans Bold 22 punkter.

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • telefon 08-590 970 00
Besöksadress: Dragonvägen 86 • Väsby centrum • upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se
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KUNDVALSKONTORET

Vårdar eller hjälper  
du en närstående?

När livet plötsligt förändras

Allt du behöver veta om 

Väsbys kommunala grundskolor!
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Särprofilering inom Väsby Välfärd

Verksamheter inom Väsby Välfärd profileras på följande sätt.  
Kommunens logotyp placeras till vänster och verksamhetens namn med 
tilläggsloggan	”en	del	av	Väsby	Välfärd”	till	höger	utanför	bildytan.	

På baksidan placeras kommunens logotyp tillsammans med verksamhetens 
kontaktuppgifter.

Assistenten i köket

Bollstanäs skola
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Profilering med egen logotyp

Gunnes gård och Väsby Nya Gymnasium är två verksamheter 
inom Väsby välfärd som får framträda med egen logotyp. De 
representerar alltså undantag från huvudregeln.

En liten version av kommunens logotyp placeras till vänster 
och med verksamhetens logotyp till höger – på samma sätt 
som för kommunala enheter. På baksidan placeras kommu-
nens logotyp tillsammans med verksamhetens kontaktuppgif-
ter.

Exempel på särprofilering.
Fram och baksida.

Besöksadress: Gunnes gård, Ryttargatan 270 • 194 71 Upplands Väsby
telefon 08-590 849 28 • gunnes.gard@upplandsvasby.se

Vikingagården
GUNNES GÅRD
program 2012

facebook.com/Vasbynyagymnasium • twitter.com/kollegerna • Instagram @vasbynyagymnasium 

upplandsvasby.se • Telefon: 08-590 970 00
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Väsby Nya
GYMNASIUM
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Samprofilering

Symbolen	för	den	geografiska	platsen	Väsby	kan	användas	i	sam-
profilering såväl med Upplands Väsby kommuns som med andra 
intressenters logotyper i olika typer av samarbetsprojekt. 

Exempel på samprofilering.
Fram och baksida.

Samprofilering
När Upplands Väsby kommun samverkar med andra företag och 
organisationer placeras kommunens logotyp på framsidan utanför 
bildytan längst ner till höger och övriga intressenters logotyper 
samt kommunens logotyp på baksidan med kontaktuppgifter.



24 senaste rev 2014-01-27 senaste rev 2014-01-27 25

Broschyrlayout

Det	här	är	ett	exempel	på	hur	en	
A4	broschyr	kan	se	ut.	En	bro-
schyr är en klamrad eller bunden 
trycksak på minst åtta sidor. En 
vikt trycksak av mindre omfatt-
ning kallas folder.

Tänk på att en luftig och tydlig 
layout gör den här sortens infor-
mation lättare och behagligare för 
läsaren att ta till sig. Vad gäller 
valet av bilder så hänvisar vi till 
avsnittet om bildspråk.

Använd	måtten	enligt	skisserna	på	
följande sidor. I vissa specialformat 
och layoutlösningar är det möjligt 
att avvika från de här angivna 
måtten.

Innermarginal (A4, A3): 25 mm Yttermarginal (A4, A3): 25 mm

Innermarginal (A5): 20 mm Yttermarginal (A5): 20 mm

Marginal topp:
A4, A3: 60 mm

Marginal topp:
A5: 40 mm

Marginal botten:
A4, A3: 25 mm

Marginal botten:
A5: 20 mm

Marginal för helsidesbilder (A5, A4): 4 mm

Marginal för helsidesbilder (A3): 8 mm

Spaltmellanrum: 4,5 mm

Rubrik: Gill Sans 
Grad anpassas efter 
textmängd.

Ingress: Gill Sans
Grad anpassas efter 
textmängd.

Brödtext: 
Garamond 
Regular 9/13 p
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Marginal topp:
A4, A3: 60 mm

Marginal topp:
A5: 40 mm

Marginal botten:
A4, A3: 25 mm

Marginal botten:
A5: 20 mm

10 11

Mellanrubrik: Gill Sans Bold 9/13 p Bildtext: Gill Sans Regular 8/10 p

Fortsättningssidor har högre 
marginal i toppen av sidan, i 
övrigt som startsida.

Marginal topp:
A4, A3: 40 mm

Marginal topp:
A5: 30 mm
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Kommersiella annonser

Här	är	några	exempel	profilen	tillämpas	i	olika	annonsformat,	
med	olika	typer	av	budskap	och	olika	långa	texter.	I	tidningar	
är det särskilt viktigt att ha en layout som ger igenkänning 
och kan tränga igenom bruset.
Obligatoriska	kontaktuppgifter	är	telefonnummer	samt	hem-
sidesadress.

Kom och prova nya träningsformer, lyssna 
till intressanta föreläsningar och träffa 
experter inom hälsosam livsstil. 
Bli inspirerad helt enkelt!

Hälsodagen 1 februari 2014

KUNDVALSKONTORET

Dagen fylls 
av träningsglädje 

och aktivitet.

Love Almqvist torg 1
Messingenhuset

Allt är gratis!

upplandsvasby.se  08-590 970 00

upplandsvasby.se • 08-590 970 00

Väsby Nya Gymnasium
– för din framtid!
Väsby Nya Gymnasium är mer än en vanlig skola. Med tydlig 
och nära koppling till både näringsliv och högskola. Med tydligt 
fokus på IT och ny teknik. Med nybyggda, funktionella lokaler 
som stimulerar lärandet. En skola som helt enkelt förbereder 
dig för framtiden. Vi finns här för att svara på dina frågor, så ställ 
oss gärna mot väggen. Det viktigaste för oss är dig och din framtid. 

ÖPPET HUS!
Lördagen 18 januari kl 12– 15
Messingen, Love Almqvist torg 1, 
Upplands Väsby

upplandsvasby.se • 08-590 970 00

Sprid dina goda tankar och idéer.  
Stipendiet är avsett att stimulera  
och belöna insatser för miljö- 
vård, naturvård och folkhälsa  
i Upplands Väsby.  

På upplandsvasby.se/miljostipendium  
hittar du allt du behöver  
för att kunna söka.

Var med och  
rädda världen!
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upplandsvasby.se   •   08-590 970 00

Ett Väsby i framkant

Sveriges IT- kommun 2011-2012
Kvalitetsmässan 2011

✓

Delad andraplats i Stockholms län NKI 2011 
NKI: Nöjd-Kund-Index

✓

Topprankad i e-förvaltningsindex 
Stockholms Handelskammare

✓

Topp 10 som miljökommun i Sverige
Miljöaktuellt

✓

Effektivaste kommun i Sverige 2011
Dagens Samhälle  

✓

Bästa årsredovisning 2010 bland kommuner och landsting
Price Waterhouse Coopers

✓

Toppnotering i kundbedömd kommunal service
Sveriges kommuner och landsting samt Stockholm Business Alliance

✓

Topp 10 Näringslivsrankning i Sverige 2011 och 2012 
Svenskt Näringsliv

✓

Attraktiv arbetsgivare, störst förbättring 2012
Nyckeltalsinstitutet

✓
Quality innovation of the year 2012
SIQ

✓

Ett flerårigt arbete med att ge service till medborgare på ett bättre 
och effektivare sätt börjar bära frukt. Till nytta för alla som redan bor 
i Väsby och för alla andra som letar en bra plats att bo eller arbeta på. 
Här är några av våra framgångar.  Välkommen till Väsby du också!

Varumärket Stockholm och  
varumärket för miljöstandard

 
Vid annonsering för profilering av Upplands Väsby kommun 
mot	externa	företag	och	kommuner	används	även	varumärkena	
Stockholm	–	The	Capital	of	Scandinavia	och	ISO	14001,	en	
internationellt accepterad standard för miljömärkning.

Varumärke Stockholm – The Capital of 
Scandinavia och ISO 14001 finns att ladda 
ner på grafiskprofil.upplandsvasby.se
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Platsannonser
Här	är	exempel	på	platsannons.	
Rubriken ska vara kort och slag-
kraftig med signifikanta adjektiv för 
den person som sökes.

Devis på platta
/Valfri, passande 
visionsdevis
/Valfri av Väsbys 
profilfärger

Linje i samma färg  
som devisplattan

Platslogo, utan devis, 
i valfri färg

Fast text om 
Väsby

Kort text om 
arbetet med länk 
till mer informa-
tion och ansökan

Kort, säljande 
rubrik där några 
viktiga egenska-
per för tjänsten 
nämns

Tjänst som sökes
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Kommunfullmäktigemöte

08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Välkommen den 14 april 2014
Messingen vid stationen, i restaurangen kl 19.00

Redan från 18.00 startar Kafé Fullmäktige då du har möjlighet att träffa
politikerna och ställa frågor över en kopp kaffe.

På kommunens webbplats finns sammanträdeshandlingar i sin helhet. 
Där kan du även se sammanträdet direkt på webb-tv.

Varmt välkomna hälsar
Torsten Hemph (FP) ordförande
Christina H. Gardos (M) 1:e vice ordförande
Kjell Söderqvist (S) 2:e vice ordförande 

Meddelande och 
kungörelseannonser
Exempel	på	olika	annonsupplägg.	
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Interna informationstrycksaker

Då vi tar fram interna informationstrycksaker av typen flerårs-
planer, budgetar och styrdokument handlar det i hög grad om 
rationell information och enhetlig layout. 
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Kontaktperson: Calle Carlsson
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 970 00

upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se

Faktablad

Faktablad använder vi när vi vill sprida saklig information i  
aktuella	frågor.	Här	är	ett	exempel	på	faktablad.	I	den	här	sortens	
trycksak är det framför fråga om att vara tydlig. I den grafiskt  
rundade	formen	upptill	finns	plats	för	rubrik	och	symbolen/logon	
för Väsby i de fall den används. Faktabladen kan tas fram i såväl 
färg som svartvitt.

Faktabladen ska alltid ha ett adressunderstycke på framsidan och 
på baksidan när bladen är 2-sidiga.

Mallar för faktablad hittar du på 
www.upplandsvasby.se/grafiskprofil

Ytter- och innermarginal: 20 mm

Marginal topp: 15 mm

NÄRINGSLIV

BARNOMSORG

Marginal till adressunderstycke: 15 mm

Utrymme för adressunderstycke: 35 mm Kontaktperson: Calle Carlsson
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 970 00

upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se

Barnens bibliotek!
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BARNOMSORG

Kontaktperson: Calle Carlsson
Väsby Välfärd, 194 80 Upplands Väsby, Besök: Dragonvägen 86, 

telefon 08-590 970 00
upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se

NÄRINGSLIV

Kontaktperson: Calle Carlsson
Kundvalskontoret

besöksadress: Drabantvägen 9
194 80 Upplands Väsby
telefon 08-590 970 00

upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se

Barnens bibliotek! Barnens bibliotek!
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Kontorsmaterial

Kontorsmaterial kallas material som vi dagligen använder i vårt 
arbete. Där ingår visitkort, brevpapper, kuvert med mera. De här pro-
dukterna är också den grafiska identitetens budbärare och ska därför 
också följa de grafiska riktlinjer som presenteras här. Kontorsmaterial 
beställer	du	på	Insidan,	kommunens	intranät,	under	Arbetsstöd/
Kontor- och förbrukningsmaterial.

Visitkort
Visitkorten finns att beställa på Insidan. På baksidan marknadsförs 
platsen Väsby med platslogotypen. Den engelska versionen har samma 
uppbyggnad	men	med	engelsk	text.	Väsby	Välfärd	är	det	enda	visit-
kort som särskiljer sig. 

Kommunledningskontoret
194 80 Upplands Väsby
besök Dragonvägen 86

tel 08-590 970 00 
felanmälan 08-590 977 77 

www.upplandsvasby.se

ANNA ANDERSSON
INFORMATIONSCHEF

tel (dir) 08-590 973 98
mobil 073-910 43 98
anna.andersson@upplandsvasby.se

30 mm

5 mm

Gill Sans Regular 7/9 p

5 mm

Gill Sans Bold 7/9 p

Engelsk version, baksida, har blå platslogo.

Väsby Välfärd är det enda visitkort som särskiljer sig 
med egen logtyp på framsidan.

Svensk version, baksida, har grön platslogo.
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Brevpapper
210	mm	x	297	mm.

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby, besöksadress Dragonvägen 86, 

tel (vx Väsby Direkt) 08-590 970 00, fax 08-590 733 40 www.upplandsvasby.se

postgiro5043-5, bankgiro745-3061

Arial MT 7/11p
Arial Kursiv 7/11p

9 mm

36 mm

9 mm

Skriv datum

Dnr

Times N R Regular 10/15p

Ange förvaltning/kontor
Ange handläggare
Tel 08-590 Skriv 5 sista siffrorna i telnr
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Brevmall
Brevmall,	storlek	60%.
Brevpapper med färglogotyp finns att beställa på Insidan.
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Kuvert
C4,	C5	och	C6.	OBS!	Använd	rätt	kund	och	postnummer!
Läs mer på postens webbplats.

36 mm

Arial MT 7/11 p

Arial MT 12/14 p
Arial Bold 14/17 p
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36 mm

Gill Sans regular 7/11p

9 mm

9 mm

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby

tel 08-590 970 00, fax 08-590 733 40

www.upplandsvasby.se

Notisblock
Korrespondenskortets mått är  
148,5	x	210	mm.	De	finns	att	beställa	på	
kommunens intranät. Baksidan av dessa  
synliggör också organisationens uppdrag.

Baksida med Väsby Kommuns vision.

63  000 väsbybor har rätt
Ett lärande Väsby
Väsby ligger rätt

Väsby vågar och gör
Väsby tänker längre
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Fakturor
Faktura,	storlek	60%.
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Skyltar

Skyltar	tillverkas	i	en	rad	olika	material	beroende	på	i	vilken	miljö	
de ska placeras och i vilket syfte. Upplands Väsby kommuns logo-
typ finns återgiven på en mängd ute- och inneskyltar runt om i vår 
kommun. I de fall Upplands Väsby kommun står som enda avsändare, 
ska vår logotyp placeras så synligt som möjligt i våra huvudfärger.

Några placeringar och måttangivelser kan inte fastställas utan en 
bedömning görs från fall till fall. Dock ska logotypens frizon följas  
(se	sidan	”Logotyp”).

Tag kontakt med informationsenheten för vägledning eller frågor 
kring tillverkning av skyltar. I de fall byggnadslov krävs för skyltar, 
ska denna vara godkänd innan skylt får tillverkas.

Plan 8
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Överförmyndare

Kommunalråd
Nämndordförande
Konferensrum
Fysingen, Mälaren, Vilunda & Väsby

Kommunledningskontor
Kommundirektör
Utvecklingsstrateg
Personaldirektör
Ekonomi
Ekonomidirektör
HR
Kommunikationsstrateg
Överförmyndare
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Rollups

Här	är	ett	exempel	på	en	Rollup	i	kommunens	profil.	 
Tänk	på	att	exponeringar	som	går	längre	ned	än	50	cm	
från	golvytan	blir	otydliga!

Text	på	rollups	ska	vara	sparsam	och	om	möjligt	i	 
punktform eller bara en rubrik.

Hälsodagen 
Messingen, lördag 1 februari 2014, kl 10 –17

Väsby vågar och gör
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30 mm

Kläder och accessoarer

Skyddskläder,	jackor	och	accessoarer	bör	ha	en	broderad	logotyp	
med undantag för material som hindrar brodyr, där screentryckt 
logotyp är den enda varianten att tillgå. Brodyr är mer hållbart på 
material som riskerar att slitas hårdare.

På övriga kläder, såsom skjortor, t-shirts, shorts, pikétröjor med 
mera, kan logotypen appliceras med hjälp av screentryck eller 
brodyr.

I och med att tygmaterialen skiftar på olika typer av plagg, tas 
beslut om tryckt eller broderad logotyp från fall till fall.

Logotypen	ska	vara	större	än	30	mm	på	höjden.
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Flaggor, standar 
och banderoller

Upplands Väsby kommuns logotyp ska återges i blått och silver i 
första hand eller i den blå huvudfärgen och läggas mot vit botten.

OBS!	Beakta	frizonområdet	för	logotypen.

Flaggor

Standar
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Markering rubrik

Markering text markering text
markering text markering text 
markering text markering text

Rubrik rubrik

Power Point

När	det	gäller	bildspel	och	OHpresentationer	där	Upplands	Väsby	kommun	
är ensam avsändare, placeras kommunens logotyp nere till höger och webb-
adressen i mitten. Är avsändaren Väsby Välfärd eller någon annan kommunal 
enhet med egen logotyp placeras enhetens logotyp nere till höger, kommunens 
logotyp till vänster och webbadressen centrerad mitt emellan.

Om	Bollstanäs	skola	är	avsändare	–	det	vill	säga	en	verksamhet	inom	Väsby	
Välfärd – placeras avsändaren i klar-
text	tillsammans	med	logotypen	”en	
del	av	Väsby	Välfärd”	nere	till	höger	
och kommunens logotyp till vänster 
(enligt tidigare modell).

Då Väsby nya gymnasium är avsän-
dare – det vill säga en verksamhet 
med egen logotyp – placeras gymna-
siets logotyp nere till höger, kommu-
nens logotyp till vänster och webb-
adressen centrerad mitt emellan.

Står	Kundvalskontoret	som	avsändare	
– det vill säga en kommunal enhet 
utan egen logotyp – placeras avsända-
ren	i	klartext	nere	till	höger	och	kom-
munens logotyp till vänster.

I	det	färgade	fältet	används	Gill	Sans	
bold	och	för	övrigt	Gill	Sans	regular.

Markering rubrik

Markering text markering text
markering text markering text 
markering text markering text

www.upplandsvasby.se

Rubrik rubrik

www.upplandsvasby.se
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Markering rubrik

Markering text markering text
markering text markering text 
markering text markering text

Rubrik rubrik
Markering rubrik

Markering text markering text
markering text markering text 
markering text markering text

www.upplandsvasby.se

Rubrik rubrikMarkering rubrik

Markering text markering text
markering text markering text 
markering text markering text

Rubrik rubrik



46 senaste rev 2014-01-27 senaste rev 2014-01-27 47

Hemsida och e-post

Upplands Väsby kommuns hemsida är mycket omfattande och uppdate-
ras dagligen. För hemsidan finns särskilda rutiner som är anpassade till 
Upplands	Väsby	kommuns	grafiska	profil.	All	korrespondens	via	epost	
ska	innehålla	avsändarsignatur,	se	nedan.	Teckensnitt	ska	vara	Arial,	8	
punkter. Färg: svart. Även den prickade linje ska vara med. Kommuni-
cerar du huvudsakligen med synsvaga personer kan du öka teckensnittet 
till 12 punkter.

..............................................................

Namn
Titel
Upplands Väsby kommun
Besöksadress:
194 80 Upplands Väsby
Telefon: 08-590 97X XX
sms-nummer: 073-910 4X XX
www.upplandsvasby.se

Exempel:
Johannes Wikman
Webbansvarig
Upplands Väsby kommun
Besöksadress: Drabantvägen 9
194 80 Upplands Väsby
Telefon: 08-590 971 10
sms-nummer: 073-910 71 10
www.upplandsvasby.se
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Insidan

På Upplands Väsby kommuns intranet Insidan finns 
utförlig	information	för	dig	som	medarbetare.	Här	
finns också den grafiska profilen och divrse mallar att 
ladda ner.
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Checklista

Stämmer min trycksak med Upplands Väsby kommuns 
regler och riktlinjer som beskrivs i denna manual?

Swosh
Rena linjer med en luftig och enkel formgivning.

Kommunlogotyp
Korrekt placerring, färg och frizon.

Övriga logotyper
Platslogotyp – med eller utan tagline
Stockholm	–	the	capitol	of	Scandinavis
ISO	14001

Färger
Grundfärger samt fyra komplementfärger.

Typografi
Gill	Sans	och	Garamond.

Profilering
Särprofilering,	särprofilering	inom	Väsby	Välfärd,	 
verksamhet med egen logotyp eller samprofilering.

Kontaktuppgifter
Avsändare,	webadress,	telefonnummer.

Tryckort
Förvaltning, datum och upplaga.

Har du frågor eller funderingar?
Tveka inte att kontakta informationsenheten på  
telefon (växel) 08-590 970 00
telefax 08-590 733 40

upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se

Var finns grafiska profilen?

Den grafiska profilen finns att hämta som PDF dokument på 
Upplands Väsby kommuns interna nät Insidan.

Logotyper
Upplands Väsby kommuns logotyp finns att hämta som 
bilder i pressrummet på www.upplandsvasby.se


