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Vårt ansikte utåt!

Vår gemensamma grafiska handbok!

Liksom andra kommuner, företag och organisationer är vi i Strömstads kommun 
beroende av hur omgivningen uppfattar oss. Kort och gott: vårt arbete underlättas om 
boende, besökare och företag uppfattar Strömstads kommun och platsen Strömstad 
på ett positivt sätt. 
Hög kvalitet på service och tjänster är den viktigaste faktorn för att skapa förtroende 
för kommunkoncernen. Men förtroende skapas också genom god kommunikation. 
Denna handbok är ett verktyg att använda när du vill kommunicera.

Tillsammans representerar vi Strömstad

Vi som jobbar i Strömstads kommun kommunicerar dagligen med både invånare
och andra aktörer. Vi skriver brev till föräldrar, tar fram inbjudningar, underrättar om
myndighetsbeslut, gör presentationer och publicerar information på webb. Allt detta
är viktig kommunikation som påverkar hur vi uppfattas.

När Strömstad, med sitt samlade utbud av varor, kompetens, service och tjänster,
använder en gemensam grafisk profil som alltid kommunicerar samma värden, får
mottagaren en enhetlig och tydlig bild av oss. På så sätt stärker vi Strömstad som
organisation och plats. Oavsett vem i Strömstads kommun som är avsändare!

I denna handbok hittar allt du behöver för att vara en god ambassadör för
Strömstads kommun. Tillsammans ska vi alltid se till att kommunicera så att
mottagaren snabbt känner igen och får förtroende för Strömstads kommun!
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Ett gemensamt uppdrag

Den grafiska handboken är ett verktyg som höjer 
kvaliteten på det dagliga arbetet. Genom vår 
grafiska profil kan arbetet med utformning av 
information både underlättas och effektiviseras. 
Det grafiska profilprogrammet omfattar samtliga 
nämnder och förvaltningar. Den är styrande för all 
produktion av informationsmaterial, såväl tryckt 
som elektroniskt.  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 
för att den grafiska profilen följs. Varje nämnd 
hareget ansvar för den information som den egna 
verksamheten sprider. 

I det dagliga handhavandet är det 
kommunikationsavdelningen som svarar på frågor. 
Kontakta alltid kommunikationsavdelningen om 
du har frågor om mallar och tillämpning. Och kom 
ihåg att det alltid är bättre att fråga en gång för 
mycket!

!
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Strömstads kommunvapen
Historien om Strömstads sigill

Under medeltiden började viktiga dokument signeras med stadssigill innefattande
stadsvapen. Ursprungligen var sigillet ett värdefullt instrument som gav dokument
juridisk giltighet.

Historien om Strömstads sigill är höljt i dunkel, och lär så förbli då alla protokoll
före 1681 saknas efter en brand. Skeppet i vapnet är förmodligen en “flöjt” som var ett
vanligt handelsskepp under 1500- och 1600-talet. Fördelen med flöjten var att det var
grundgående och att riggen bara krävde ett fåtal manskap. Flöjten kunde även bestyckas
med kanoner om så skulle behövas. Stora delar av den europeiska handelsflottan bestod
av flöjter.

Strömstad är och har länge varit en viktig handelsplats, inte minst historiskt. Staden
anlades förmodligen som en produkt av förlorade tullintäkter på varor, bland annat
humle och timmer, som okontrollerat gick över gränsen från Sverige till Norge. I mitten av
1600-talet vajade vita segel i hamnen på den nya handelsplatsen Strömmen, som senare
blev staden Strömstad. Förmodligen satt många av dessa segel i riggen på flöjtskepp från
både Sverige och Norge, men även från andra delar av Europa.

Tidiga dokument och brev berättar att Strömstads sigill ersatts då det föregående gått
förlorat, dels på grund av stora stadsbränder men även som krigsbyte. Förmodligen har
sigillet förändrats successivt under åren för att slutligen få sitt nuvarande utseende.
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Logotypen – olika utföranden

Logotypen finns i tre olika varianter för olika 
användningsområden: centrerad, vänsterställd och liten 
(används i undantagsfall när texten blir svårläst – som 
riktmärke när logotypen är lägre än 25 mm). 

Varje variant finns i tre utföranden: 
Färg mot ljus botten
Färg mot mörk botten
Monokrom (enfärgad)

Det monokroma utförandet används enbart vid unika 
tillfällen i samråd med kommunikationsavdelningen.

Centrerad Vänsterställd Liten
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Logotypen – frizoner

Hur gör jag?

Kommunvapnet ska alltid placeras så att det uppfattas så
tydligt som möjligt. Då är det viktigt att det finns utrymme
runt vapnet.

För att förhindra att text och andra grafiska element
placeras för nära finns en frizon runt vapnet. Zonen
definierar det minsta avståndet inom vilket inga andra
element får placeras.

Frizonen baseras på en rektangel med proportionerna en
fjärdedel av vapnets höjd x hälften av vapnets bredd.

I din produktion placeras logotypen med fördel i övre 
vänstra eller nedre högra hörnet i linje med marginalerna.

Logotypvarianterna får aldrig förändras 
eller manipuleras, utan ska alltid 
användas skalenligt i någon av de 
varianter som visas i denna manual. 
Vapnet ska ej skiljas från texten 
Strömstads kommun.!



Strömstads kommun – Grafisk handbok 7

Logotypen – tillsammans med bild

Det är viktigt att vi syns!

Om du vill placera logotypen mot ett foto är det
viktigt att logotypen syns tydligt. Det ska inte vara 
svårt att se att det är Strömstads kommun som är 
avsändare. 

I exemplen visas två alternativ för att göra detta på 
rätt sätt.

Fel!
Logotypen försvinner mot den brokiga bilden.

Rätt!
Lägg logotypen mot en bakgrundsfärg.

Rätt!
Välj en lämpligare bild med en lugn yta.
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Särskiljande utföranden

Vänsterställd logotyp med underliggande rad

Färdiga logotyporiginal finns för de fem förvaltningar 
som visas här. Under Strömstads kommun står 
förvaltningsnamn med svart text i typsnittet Calibri Bold. 

En svart linje skiljer ordbilden från underliggande rad. 
Logotyp med underliggande rad finns endast i denna 
variant. Text och inbördes proportioner får inte förändras - 
logotypen ska användas odelad i detta utförande.
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Profilering – med egen logotyp

Inom kommunen finns i dagsläget fyra verksamheter 
som av olika skäl framträder under egen logotyp. Det gäller 
konkurrensutsatta verksamheter eller verksamheter som 
av tradition profilerat sig individuellt. 
Dessa verksamheter är: 

Ekopark Strömstad
Strömstad Infocenter
Strömstad Gymnasium
Räddningstjänsten Strömstad

Ekoparken och Infocenters logotyper används alltid 
tillsammans med kommunens logotyp. 

Endast de här visade logotyperna är tillåtna – eventuella 
förändringar måste utföras professionellt och godkännas av 
kommunstyrelsen. Vid remisshantering, tjänsteskrivelser 
och beslut används kommunens logotyp och profil.
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Profilering – övrig kommunal verksamhet

Inom kommunen finns verksamheter som av olika skäl kan behöva framträda 
under egen profil. Sådan profilering ska följa de riktlinjer som anges här på 
sidan.

• Verksamheten skrivs med Calibri Regular.

• Namn skrivs med gemena (små bokstäver) och versal begynnelsebokstav.

• Verksamhetsnamn kan delas på två rader, vänsterställd text.

• Färgerna väljs ur Strömstads färgpaletter. (se sid 16). Samtliga färger är
tillåtna (använd endast en färg).

• Verksamheten åtföljs av en balk i samma färg som texten, placerad under
med avstånd en tredjedel av namnets typstorlek. Balken har samma
längd som namnet, höjd som två tredjedelar av namnets typstorlek.

• I balken skrivs texten Strömdstads kommun med versaler i Calibri Bold.
Stroleken ska vara en tredjedels typstorlek av verksamhetsnamnet.



Strömstads kommun – Grafisk handbok 11

Att skriva text

Pang på rödbetan och andra trix

Typsnitt, logotyp och färgpalett i all ära. Texten är grunden i din kommunikation. Med 
en text vill du förmedla ett budskap. Det betyder att du behöver tänka igenom vad du 
vill ha sagt och hur du vill att läsaren ska uppfatta det du förmedlar. 

Att skriva är en konst som alla kan träna. Mycket handlar om att skriva enkelt, 
klarspråk är ett måste i vår verksamhet. Bra texter är pedagogiska och strukturerade 
i sin uppbyggnad. De fångar snabbt läsaren genom att beskriva det viktigaste först – 
pang på rödbetan! Det är därför viktigt att jobba igenom texten och att hålla sig kort. 
Slarva inte. Stavfel, meningar utan punkt, särskrivningar och andra felaktigheter stör 
och förvirrar läsaren.

En välskriven och strukturerad text med ett tydligt budskap skapar mervärde och tilltro 
till vår organisation. Det lägger i sin tur grunden för ett förtroende mellan mottagaren 
och avsändaren. Förtroendet påverkar benägenheten att läsaren tar innehållet på 
allvar. Vi vill att läsaren ska känna igen och med intresse ta del av det vi förmedlar!

För att budskapet ska nå mottagaren behöver texten vara enkel att förstå och lätt att 
läsa. Det skall inte krävas förkunskaper i ämnet hos läsaren för att hen ska kunna ta till 
sig budskapet.

Mer om klarspråk och hur du skriver en bra text hittar du på intranätet. 
Se också Skrivråd för Strömstads kommun.

Tillgängliga texter

Många med synnedsättning har svårt att se skillnad på färger, färger som rött och grönt 
kan vara särskilt svårt att läsa. Undvik därför dessa i text och tänk på att alltid ha god 
kontrast i allt material. Kontrast uppstår i kombinationen mörk/ljus.

“För att budskapet ska nå mottagaren 
behöver texten vara enkel att förstå och 

lätt att läsa.”
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Vardagstypsnitt 1

Vardagstypsnitt använder vi i till text i vår dagliga 
kommunikation. 

Calibri
Calibri är ett modernt, mjukt och lättläst sans serif-typsnitt 
som lämpar sig väl för läsning på såväl skärm som papper, 
samtidigt som typsnittet fungerar utmärkt för skyltar och 
andra displayändamål. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Calibri Light
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Vardagstypsnitt 2

Garamond
Typsnittet Garamond ger en lättläst ordbild på såväl skärm
som papper. Seriffer (“klackar” på bokstäverna) gör att
typsnittet lämpar sig bäst för brödtext. Garamond
kombineras med fördel med Calibri i till exempel rubriker.

Garamond finns redan installerat i de flesta av
kommunens datorer.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Garamond Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Garamond Bold

Välj inget annat typsnitt

Det finns många olika typsnitt att välja på,
men inte för oss. För att få en tydligt
formspråk håller vi oss till de typsnitt som 
är utvalda för Strömstads kommun.!
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Formspråk – Tillämpning och utformning

Strömstads kommuns formspråk

Kommunens formspråk ska vara tydligt och enkelt. 

Vår färgpaIett är inspirerad av Strömstads geografi, med skog, hav och den kustnära
naturen inpå knuten. Den återspeglar också vår värdegrund och hur vi vill uppfattas –
som en tydlig, trovärdig och professionell samhällsaktör.

Ofta ger vi utrymme åt kommunens blå kulör “hav” och vi använder färgen som ett
signum. I våra produktioner är det viktigt att med text och bild sätta människan i
centrum. Det är våra invånare som tillsammans skapar platsen Strömstad.

Formspråket hämtar också inspiration från havet, på kommande sidor ser du hur
vågor, hav och horisont hjälper till att bära ut våra budskap.

Kortfattad och välformulerad text i kombination med bra bilder gör våra budskap
slagkraftiga och tydliga. I detta avsnitt visar vi exempel på hur den grafiska profilen
tillämpas i olika produktioner. Vi informerar också om var du hittar mallar, vad din
verksamhet kan göra själv och hur du blir en professionell beställare av andra
produkter.
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En bra bild – vad är det?

“En bild säger mer än tusen ord” är ett talesätt som 
säger mycket om betydelsen av bilder. Tänk därför 
igenom ditt bildval noga.

En bild som används av Strömstads kommun
ska vara av god kvalitet, inte visa något olämpligt och
gärna väcka ett specifikt intresse eller en känsla.
Botanisera gärna i vår bildbank som du når via intranätet.

När du väljer bild är det viktigt att bilden återspeglar
ämnet du valt, att bilden kan kopplas till din text eller
budskap.

En bild med människor i motivet är att föredra. Givetvis
måste det få förekomma bilder på enbart landskap, fordon 
och byggnader. Men glöm inte att leenden smittar av sig!

Personer på bild
För att inte orsaka skada eller lidande för någon enskild
individ ber vi alltid om ett godkännande från de personer
som finns med på bilden. Detta gäller både om det är en
eller några få personer som går att identifiera i bilden. Om
personerna är under 18 år tillfrågas båda deras målsmän.
När vi gör vårt material tillgängligt för andra är det viktigt
att vi har laglig rätt att publicera materialet. Bilder och
texter som vi använder måste vara utlånade till oss, köpta
av oss, eller framtagna av oss själva.

Kontakta gärna kommunikationsavdelningen om du
behöver hjälp att bedöma en bild.
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Färgskala – Bohuslän

Lite färg gör stor skillnad.

Vår färgpalett är inspirerad från naturen vi har runt
knuten, från havet till skogen. Den knyter också an till vår
historia och vårt stadsvapen. Den blå färgen “hav” syns 
tydligt i vapnet och är den färg vi använder mest.

Vilken färg som är rätt för din produktion beror på
målgrupp och vad som fungerar bäst i det aktuella fallet.
Kulörerna kan användas i tonsteg från 20 till 80 procent.

Fråga gärna kommunikationsavdelningen om du vill
diskutera färgval.

Hav
C89 M43 Y0 K0

PMS 285
RGB: 0 121 188 

#0070CD

Strand
C0 M12 Y100 K7

PMS 110
RGB: 244 206 0 

#F0CA00

Granit
C0 M1 Y4 K59 

PMS cool grey 11
RGB: 104 102 99 

#686663

Sol
C0 M64 Y100 K0

PMS 166
RGB: 237 119 3 

#F47A20

Mareld
C87 M0 Y38 K0

PMS 326
RGB: 0 164 167 

#00A6AA

Skog
C98 M0 Y72 K61

PMS 343
RGB: 0 87 60 

#00573C
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Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

Datum 2017-06-04 
Sida 1 (1) 

Rubrik 

Inledning (ingress)  

Brödtext  

Namn Efternamn 
Förvaltning 
namn.efternamn@stromstad.se 

Gör det själv – med mallar

Digital kommunikation är alltid att föredra, vi kan ofta 
skicka det mesta av vår information med e-post eller 
via andra digitala kanaler. Det gäller även enklare 
information till hushåll eller föräldrar.

Denna enklare information är viktig, ett brev till föräldrar 
med barn i förskolan är kanske den första kontakten de 
har med sin kommun. Du hittar enkla mallar i automappen 
”Delad” som syns när du startar word-programmet. 
Mallarna finns också på intranätet.

Brevmall
Brevmallen använder vi när vi skriver brev, både internt 
och externt. Förväxla inte brevmallen med den mall för 
formella skrivelser som finns i verksamhetens digitala 
ärendehanteringssystem.

Broschyr
Ibland behöver verksamheten ta fram snabb och kanske
kortlivad information. Det kan handla om nya regler för
försörjningsstöd, enkel information på andra språk eller om 
ett samarbete med polisen. Då finns broschyrmallen i word 
som du lätt viker till A5-format. 

Broschyrens rubrik 
Underrubrik 

Strömstads kommun 

”Ev. citat från din text, gärna något som 
fångar läsarens intresse och uppmuntrar till 
fortsatt läsning av broschyren. Exempeltext” 
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Affischer och inbjudningar

Vi jobbar i huvudsak digitalt, men ibland behöver vi 
komplettera med tryckt material för att nå ut. Ofta kan 
formgivna underlag skickas ut och publiceras digitalt.

Affischer

Formulera ett tydligt budskap och välj en bra och relevant
bild. Var noga med att ha en högupplöst bild om du ska 
trycka affischen. Trycker gör du på ett tryckeri som
kommunikationsavdelningen anvisar. Behövs bara ett litet 
antal affischer? Har verksamheten en bra färgskrivare som 
klarar större format använder du den.

www.stromstad.se/landingpage

Ditt innehåll
Mer av ditt innehåll

Ditt innehåll
Mer av ditt innehåll

Di
tt

 in
ne

hå
llDitt
nnehållI

Läs mer: www.stromstad.se/landingpage

Praesent at finibus justo, vitae venenatis massa. adipiscing elit. 
In egestas massa eu turpis consectetur, nec rutrum enim.

Välkomna!

Information

Ditt innehåll
Mer av ditt innehåll

Di
tt

 in
ne

hå
ll Ditt

nnehållI

Inbjudningar

När du skriver en inbjudan, försök att vara kortfattad. En 
inbjudan bör vara kort och inbjudande. Lägg gärna en extra 
stund på text och bildval.

Kommunen har mallar avsedda för 
affischer och inbjudningar. Till höger ser 
du exempel på tillämpning. 
Var ute i god tid och fråga gärna
kommunikationsavdelningen om hjälp.

www.stromstad.se

Inbjudan!
Temaföreläsning

för dig som förälder

I samverkan med polisen och svenska kyrkan bjuder Strömstads kommun in till 
föräldraföreläsningar på teman som ger dig ökad kunskap och stöd i ditt föräldraskap. 
Här får du också möjlighet att träffa andra föräldrar.

Du som förälder är viktig och du känner ditt barn bäst, men att vara en förälder, som både ger värme 
och sätter ramar, är inte en självklar färdighet utan den växer fram under föräldraskapet.
Olika föräldrar klarar olika saker och ingen klarar allt. Med råd och stöd under vägen blir resan lättare. 
Behovet av stöd kan skifta under barnets uppväxt, till exempel under perioder av småbarnstrots och 
tonårsbråk.

Alla föreläsningar är kostnadsfria, ingen föranmälan krävs.
Vi bjuder på kaffe, thé och frukt.!
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Anslag som kommunicerar

Informationsskyltar och anslag

Vi behöver regelbundet ta fram både tillfälliga och 
permanenta skyltar som vi vill att alla ska läsa. Även här är 
det viktigt med ett tydlig och förklarande budskap - vad gör 
vi och varför?, vad vill vi och varför? 
Ett vänligt tilltal i form av “Hej!” väcker läsarens intresse 
och visar att vi verkligen söker kontakt. Använd mallen 
med vågen för allt från trivselregler till information om nya 
hämtningstider och för avfallshantering. Förväxla den inte 
med brevmallen, detta är en mall för informationer, inte 
för brev.

Både mall för brev och mall för informationer hittar du i 
automappen “Delad” i word när du startar programmet.

Hej! 

Använd gärna tossor. 
Nu är det höst och varierad väderlek. 

Vi vill gärna ha rena och fina golv i våra lokaler så om du 
inte vill ta av dig skorna använd tossor..  

Saknas det tossor säg då gärna till. 

/Personalen 
Vågen

Vi använder vågen på vissa informativa 
skyltar för att lätta upp och fånga ögat. 
Vågen ska inte innehålla någonting annat 
än logotypen.
Till höger visas förslag på användning.!
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Skyltar – med tydlig avsändare

Namnskyltar

Namnskyltar behöver vara enhetliga och stilrena. Välj 
storlek på skylt som passar placeringen. Undvik att skriva 
ut öppettider och avdelningar/enheter på namnskylten, det 
är information som snabbt kan bli inaktuell. Anslå hellre 
sådan text med självhäftande transparent text på lokalens 
ytterdörr (om glasdörr) eller välj en diskret skylt för denna 
information som enkelt kan bytas.

När du kontaktar ett tryckeri  eller 
skyltproducent för att göra någon 
produktion är det viktigt att de tar del av 
vår grafiska handbok. !

Informationsskyltar

Används för att vägleda och informera. Begränsa 
textmängden och tänk igenom storleken på utförandet – 
det får inte vara svårt att läsa det som står, samtidigt ska 
skylten inte se för stor ut i sin omgivning.

Centrala Strömstads jättegryta
När vår senaste istid var i sitt slutskede smälte 
enorma mängder is. Vatten forsade fram 
och mycket sten och grus följde med. Vid 
bergsklackar som denna trängdes vattnet ihop, 
strömhastigheten ökade och det bildades 
gasbubblor. 

Nedanför bergsklacken minskade vattnets fart 
och gasbubblorna upplöstes. 
Bubblor som upplöstes nära berghällen skapade 
en tryckeffekt som liknar hammarslag. På det 
sättet bildades gropar i hällen. Det blev starten 
på grytan. Sand, grus och stenar i det virvlande 
vattnet skapade sedan grytan genom sin slipande 
verkan.

Denna gryta är cirka 4 m bred och spiralformad 
med avsatser. Som djupast är den 6,33 m. 1904 
lät Konsul Sylvander tömma den på det material 
som format grytan. 0,5 m under kanten fann 
man 1,5 m vittrat svallgrus och därunder cirka 
0,3 m lerigt packat morängrus. Under det fanns 
ägg- och knytnävsstora rundslipade stenar. 

Källor: Mauno Lassila,  Axel Hamberg (den senare 1904)  

The ”giant´s kettle” in the center of Strömstad

When our last ice age came to an end, an 
enormous amount of ice melted. Water 
streamed and swept along a lot of sand, pebbles 
and other material. At a rocky outcrop like this, 
the current became more ferocious and bubbles 
were produced. 

Beneath the cliff the speed dropped and the 
bubbles burst. That created a pressure like a 
hammer blow. In this way small potholes started 
to form. This became the start of the ”giant´s 
kettle”. Silt, sand and pebbles in the swirling 
water created over time what we see here.

This pot is about 4 m wide and is spiral-shaped 
with ledges. At its deepest it measures 6,33 m. 
Consul Sylvander had it emptied in 1904 to see 
what had created the kettle. 0,5 m beneath the 
edge they found 1,5 m eroded sand. Next they 
found about 0,3 m of silty moraine and further 
down stones the size of eggs and fists. 
To the right you can see pictures of a ”giant´s 
kettle” discovered and emptied in 2009.

Bilder från en annan jättegryta i närområdet som upptäcktes och 
tömdes 2009. Foto: Privat

STRÖMSTADS
KOMMUN
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Annonsering – i tryckt media

Annons i tryckt media

En annons kräver ett tydligt budskap för att nå fram. Tänk 
på att din annons förmodligen konkurrerar med andra 
annonser om läsarens intresse. Håll dig kort, du behöver 
inte berätta allt i din annons, med en länk kan du enkelt 
styra läsaren till kommunens hemsida. Där kan du fördjupa 
informationen.

Vi 
inspirerar 
unga med 
kunskap.

VI SÖKER LÄRARE

Läs mer på www.stromstad.se/jobbahososs
Olika typer av annonser

De vanligaste annonserna är information om evenemang
eller platsannonser, när vi rekryterar nya medarbetare.
Vi annonserar också ren information, som kungörelser eller
information om p-avgifter. Utöver dessa standardannonser 
gör vi ibland så kallade “profilannonser”, till exempel när 
vi behöver marknadsföra Strömstads kommun i fack- eller 
branschmedia. Hur det kan se ut ser du längst ner till höger.

Mallar för standardannonser finns hos lokal media. Du 
beställer själv din annons och lämnar underlag i form av
text och bild. Logotyp finns redan i mallen. 

När vi medverkar i annonser tillsammans med andra 
avsändare är vi noga med hur vi syns. Kontakta 
kommunikationsavdelningen för dialog.

Här vill jag leva
Året runt

Strömstads kommun växer!

Förutom nybyggnationer är det många 
som gör tillbyggnader på sina hus och 
fritidshus. 

På mässan svarar vi på dina frågor om 
rådande byggregler för att till exempel:

• Byta fönster eller husets fasad 

• Bygga Attefallshus eller uterum 

• Installera kamin

• Skaffa badtunna

Vi har också räddningstjänsten på 
plats som informerar om ett säkert 
och brandskyddat hem, du får tips om 
förebyggande åtgärder.

Vi ses på mässan,
Välkommen!

Exempel på profilannons oktober 2017
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Annonsering – i digital media

Digitala annonser
Digital annonsering har kommit för att stanna. Målet med 
sådan annonsering är att väcka intresset och rikta det till 
en specifik webbsida där mer information finns. Med andra 
ord – det handlar om att få läsaren att klicka på annonsen! 
Använd därför korta, starka budskap tillsammans med färg 
och bild. 

Digitala annonser kan göras för olika digitala kanaler:

Mobilannonser 
Utformas för telefoner och har egna mått. Dessa annonser 
blir små, men kan vara effektiva eftersom de dyker upp i 
ett nyhetsflöde där läsaren ”scrollar”. Din information är då 
bara ett ”klick” bort.

Desktopannonser 
Digital annonsering för skärm, dator och läsplattor kan ofta 
ha varierade mått där panorama är den vanligaste. 
De flesta annonssäljare/lokala mediabolag sätter samman 
annonsen i rätt mått efter den mall som anvisas. 

Den viktiga länken! 
Det viktigaste med den digitala annonsen är till vilken 
webbsida som annonsen ska leda. Skicka därför alltid 
med rätt länk och försäkra dig om att du har riktigt bra 
information på sidan och att den matchar budskapet i 
annonsen.
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Roll-ups

När vi representerar Strömstads kommun på mässor och 
i andra offentliga rum är det viktigt att vi visar bra och 
genomarbetat material. Utställningsmaterial som vepor, 
flaggor, roll-ups och liknande kan ges relativt fria riktlinjer 
vad gäller utformning. Budskap, behov och bild bör få sätta 
sin prägel på utformningen. De riktlinjer som anges i denna 
handbok för färg, form, logotyp och typsnitt ska alltid 
följas.

Roll-ups som placeras på golv bör inte ha något viktigt 
budskap i dess nedre del då det finns risk att det inte syns. 
Dels riktas blicken sällan mot golvet, dels skyms bildytan 
ofta av ett bord eller annat material. Undvik därför att 
placera logotypen här.

Roll-ups produceras av kommunikationsavdelningen.

www.stromstad.se

Här vill jag leva!

Det finns ett fåtal bokningsbara roll-
ups i standardutförande för Strömstads 
kommun. Dessa kan bokas via Outlook. 
Kontakta kommunikationsavdelningen om 
du har frågor.!
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Digital presentation

Mallarna för digital presentation är gjorda i programmet 
Power point. De innehåller olika förslag på layout för din 
presentation. 

Power Point-mallarna är gjord i formaten 16:9 och 
4:3, använd rätt mall utifrån hur och vad du ska 
presentera. Har du frågor – kontakta kommunens 
kommunikationsavdelning. 
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Visitkort och kuvert

Visitkort
89x55mm
Namn i Calibri bold 11pt, Strömstad Blå.
Titel och adressuppgifter i Calibri Regular 7pt

Visitkort beställs via en vistitkortstjänst hos ett tryckeri. 
Där finns färdiga mallar där du bara behöver skriva dina 
kontaktuppgifter. Kontakta kommunikationsavdelningen 
om du behöver hjälp.

Visitkort är en kostnad och bör bara tryckas upp om det är 
nödvändigt för dig i tjänsten.

Kuvert 
C5 och C4
Adressuppgift på flik i Calibri regular 11pt.
Vänsterställd logotyp.
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Bildekaler

Fordon och maskiner ska betraktas som viktiga profilbärare 
för Strömstads kommun.
Vänsterställd logotyp ska placeras på en obruten yta på 
framdörrarna.

Tänk på att inte använda andra typer av dekaler eller 
budskap på fordonet.
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Undantag från den grafiska handboken

I vissa fall kan en produktion tillåtas att avvika från de 
riktlinjer som anges i denna handbok. Detta kan till 
exempel gälla en specifik produktion som tas fram i 
samarbete med andra aktörer. Eller en produktion som 
behöver ges en friare utformning för att kunna tjäna sitt 
syfte på ett bra sätt. Exempel kan vara en kommuntidning. 

Undantag tillåts mycket sparsamt, och beslut om avvikande 
form tas alltid i samråd med kommunikationsavdelningen. 
Förvanskning av logotyp är aldrig ett tillåtet undantag.

1 MAGASINET ALLIHOPA

Allihopa

Varsegod!

En gratistidning 

från Strömstads 

kommun

M a g a s i n e t

HEMVÄNDARE

SAKER
du bara måste ha!

Hjältar För hela familjen Mode Piraya

FÖNSTERSHOPPING I STRÖMSTAD
26

Vi är Strömstad
No.1 - 2017

Ulfbackar
bandet

Exempel på unik och avvikande produktion
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Checklista

När du producerat information med kommunen som 
avsändare är det viktigt att produktionen stämmer med 
riktlinjerna i denna grafiska handbok. Kontrollera alltid 
följande:

Kommunvapnet 
Var noga med att vapnet har oförändrade proportioner 
eller inte är förvrängd på annat sätt. 

Rätt färger 
De färger som du ska använda dig av finns i denna 
handbok. 

Typsnitt
Strömstads kommun använder sig av Calibri och 
Garamond.

Budskap och text 
Är ditt budskap tydligt? Har du varit kortfattad och saklig? 

Tonalitet 
Kommer den som läser det du skrivit uppfatta texten på 
rätt sätt? 

Avsändare 
Står det tydligt vem som är avsändare och hur man kan 
komma i kontakt med avsändaren?

Var finns den grafiska handboken?

Den finns som pdf på kommunens intranät.

Var finns logotyper?

Strömstads kommuns logotyper finner du på vår 
hemsida.
www.stromstad.se/kommunvapen

Har du frågor eller funderingar om 
kommunikation?

Tveka inte att kontakta 
kommunikationsavdelningen.
kommunikation@stromstad.se

Övriga frågor
kommun@stromstad.se
Växel: 0526-190 00

Några frågor och svar


