
PLATSVARUMÄRKETS SYMBOL

Du får:
• Byta färg på symbol och ankare.
• Använda endast ankaret och ditt 

företagsnamn.
• Lägga till egen text under ankaret.
• Addera ankaret till din logo.
• Vrida på ankaret.
• Använda symbolen och ankaret på 

web och i tryck, både för kommersi-
ellt och för icke-kommersiellt syfte.

• Beskära ankaret, dock bara så att det 
fortfarande känns igen och är tydligt. 
Se exempel till höger.

• Gärna använda symbolen som avsän-
dare tillsammans med din logo 

Du får inte:
• Beskära symbolen.
• Förändra proportionerna på ankaret 

eller symbolen.
• Använda symbolen i kränkande eller 

diskriminerade sammanhang.
• Bryta isär symbolen.
• Vrida på symbolen.
• Täcka över symbolen.
• Använda symbolen eller ankaret så det 

strider med platsvarumärkets syfte.

Typsnittet Roboto Condensed
Typsnittet vi använt i logotypen är Roboto 
Condensed som är en smal och stilren 
font. Den finns att ladda nerpå: 
fonts.google.com och är fri att använda 
privat och kommersiellt.

Strömstads platsvarumärke har en symbol som består av namnet Strömstad och ett ankare med ett hjärta. 
Ankaret med hjärtat får användas separat. Symbolen används med fördel som avsändare för hela vår plats 
– den är platsens och varumärket Strömstads identitetsbärare. Använder du symbolen och ankaret på rätt 
sätt hjälper du till att stärka platsen Strömstad. Du kan här läsa vad som är ok och inte ok att göra med 
våra grafiska element.

Pantone: 302
C 100% M 74% Y 40% K 32%
R 0 G 58 B 92
Hex: 003a5c

Strömstad Blå - Havet i centrum

Symbolen för platsvarumärket Ankaret

Jobba här!
Fiktivt exempel på användning av symbolen

www.dinwebbadress.se

Strömstad Blå är platsvarumärkets stan-
dardfärg, den får du gärna använda!

Har du frågor om hur du ska använda 
symbolen och ankaret, kontakta Ström-
stads kommuns kommunikations avdel-
ning: kommunikation@stromstad.se

Använd gärna, på rätt sätt!


