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Vi som ska kommunicera i Vännäs namn måste vara ödmjuka inför alla de människor som har 

valt att bo, arbeta eller besöka denna vackra plats på jorden. Vännäs är ju såväl en administrativ 

kommun som en plats full av individer och ett naturskönt område i Västerbotten. 

 Vännäs kommun har i sin strategiska plan fastslagit en vision om Det upplevelsenära Vännäs 

som består av de tre hörnstenarna Välkomnande, Livfullt och Nytänkande. Med det som utgångs-

punkt har vi skapat denna visuella profil. För att den verkligen ska stödja all kommunikation är 

det förstås viktigt att vi är eniga om hur den ska användas. Manualens syfte är att beskriva just 

det – hur vi i vårt dagliga arbete ska använda vår kommuns symbol, logotyp, teckensnitt och 

formelement. 

 Om vi alla använder samma visuella uttryck kommer vår kommun inte bara att uppfattas som 

professionell och sammanhållen, de olika delarna kommer också att addera värde till varumär-

ket Vännäs. En väl sammanhållen visuell profil skapar långsiktigt en gemensam, positiv bild av 

Vännäs hos både medarbetare och medborgare. Något som även kommer underlätta för såväl 

nyrekrytering som för ökad inflyttning och turism.

Det upplevelsenära Vännäs
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Logotypen för Vännäs kommun består dels av en flerfärgad och 

triangel formad symbol och dels av ordet »vännäs« placerat under. 

Logotypens två delar får inte användas var för sig. Tillägg till eller 

beskärning av logotypen får heller inte göras.

 Logotypen är Vännäs kommuns avsändare. I undantagsfall, vid 

vissa utvalda tillfällen, används istället kommunens vapen, se avsnitt 

»Kommunvapen«.

 Symbolen som är uppbyggd av åtta olikfärgade trianglar bildar ett 

liggande »V«  och en pilform. Triangelns tre hörn kan associeras till de 

tre ledorden »Välkomnande«, »Livfullt« och »Nytänkande«. De många 

färgerna symboliserar såväl det mångkulturella som den omväxlande 

naturen. Symbolen kan också associeras till en högtflygande drake.

 De gemena bokstäverna i ordet »vännäs« är delvis specialtecknade 

och får inte ändras eller ersättas av annat teckensnitt. 

Logotyp
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Logotypen är framtagen i två färgvarianter, en för applicering mot ljus 

och en för mörk bakgrund. Det som skiljer varianterna är endast att 

texten är svart respektive vit. Företrädesvis ska logotypen appliceras 

mot ljus bakgrund.

 För reproduktion med endast svart finns även två varianter för 

applicering mot ljus respektive mörk bakgrund. Symbolens kulörer är 

i dessa omvandlade till olika bestämda valörer av grå. Observera 

att dessa logotypvarianter endast ska användas i undantagsfall, till 

exempel när dokument enbart kommer att skrivas ut i svartvit skrivare, 

i enklare annonser med endast en tryckfärg eller vid sponsors- och 

samarbetsprojekt med endast en reproduktionsfärg. Automatisk digital 

omvandlig från någon av färgvarianterna får inte göras.

 Logotypen ska alltid förses med generösa marginaler runtom. Här 

intill visas minsta tillåtna marginal till annan information.

 Storleken på logotypen avgörs i första hand av sammanhanget, 

men den får inte återges så liten eller så stor att den blir oläslig. 

Minsta tillåtna storlek är 6 mm bred. 

Logotyp Applicering

Logotyp för mörk bakgrund för 
användning i undantagsfall.

Logotyp för reproduktion med endast 
svart (gråskala) mot mörk bakgrund.

Minsta tillåtna 
storlek.

Logotyp för ljus bakgrund. 
Denna variant ska i första hand användas.

Logotyp för reproduktion med endast 
svart (gråskala) mot ljus bakgrund.

Minsta tillåtna marginaler från 
logotypen till annan information.

Min
6 mm

v

v

3/4 v

1 ½ v 1 ½ v
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Vännäs kommun använder devisen »upplevelsenära.« i olika samman-

hang där det är lämpligt och den inte kan misstolkas. 

 Devisen har likt logotypen alltid en bestämd form. Bokstäverna 

har samma teckensnitt som logotypens och finns framtagen som svart 

respektive vit variant. Devisen är inte knuten till logotypen utan kan 

placeras fritt inom mediat. I layout får devisens bokstäver aldrig vara 

högre än 4/5 av logotypens. Se exempel nedan.

 Devisen får inte användas fristående som avsändare, utan Vännäs 

kommuns logotyp måste alltid finnas med.

Devis

Devis för applicering mot ljust färgad bakgrund.

Devis för applicering mot vit bakgrund.

Devis för applicering mot mörkt färgad bakgrund.

Devis applicerad mot mörkt parti i bild. Devisens bokstäver får inte vara högre än 4/5 av logotypens.

v

< 4/5 v
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Utöver logotyp och devis finns ett färgglatt kompletterande formele-

ment som ibland kan tillföras som förstärkning av den visuella profilen. 

Detta element utgörs av en samling långa, mjukt böljande »trådar« i 

alla symbolens färger. 

 Formelementet kan spegelvändas, multipliceras till ett sammanhållet 

mönster, ha valfri beskärning och storlek. Placeringen ska vara utfallan-

de, antingen vågrätt eller lodrätt, mot vit, mörkgrå eller svart bakgrund 

samt mot bild. Se exempel på olika typer av appliceringar här intill.

 Formelementets grundform är förbestämd och får endast i undan-

tagsfall justeras.

 Formelementet får inte användas fristående som avsändare, Vännäs 

kommuns logotyp måste alltid finnas med.

FormelementAquia volorrovitam 
dem atuassin

Doluptat ibus dena
di odias vaturium
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Teckensnitt
Futura Light

ABCDEFGHIJKLM
nopqrstuvxyzåäö
1234567890

Teckensnitt för extern kommunikation

Teckensnitt för användning i Office när Futura och Baskerville saknas

Century Gothic Regular

ABCDEFGHIJKLM
nopqrstuvxyzåäö
1234567890

Georgia

ABCDEFGHIJKLM
nopqrstuvxyzåäö
1234567890

Futura Medium

ABCDEFGHIJKLM
nopqrstuvxyzåäö
1234567890

Futura Heavy

ABCDEFGHIJKLM
nopqrstuvxyzåäö
1234567890

Baskerville (endast till för längre brödtexter)

ABCDEFGHIJKLM
nopqrstuvxyzåäö
1234567890

I den visuella profilen ingår ett konsekvent användande av teckensnitt. 

Vännäs kommun använder olika teckensnitt beroende på sammanhang. 

 I extern kommunikation används i huvudsak teckensnittet Futura i 

flera olika vikter. Extrema varianter av Futura, som till exempel Futura 

Condensed och Futura Shadowed, får inte användas.

 För längre löptexter ska Baskerville användas, då det är ett mer 

lättläst teckensnitt. Baskerville får inte användas till rubriker. 

 För användning i Office-paktetet och samtidigt något av teckensnit-

ten ovan saknas, kan Century Gothic ersätta Futura och Georgia 

ersätta Baskerville.

 Horisontell skalning, vertikal skalning eller konstgjord kursivering av 

bokstäver är inte tillåten.



9VÄNNÄS VISUELL PROFIL  SEPTEMBER 2013

Förutom logotyp och teckensnitt är de utvalda färgerna en stark för-

medlare av Vännäs kommuns visuella profil. Symbolens alla ingående 

färger utgör den färgpalett som är möjlig att använda till accenter, 

färgplattor, rubriker etcetera. Dessa kan i sin tur även göras ljusare, 

dock aldrig mörkare.

 Färgernas koder för olika reproduktionsmetoder visas här intill. Vid 

behov av annan reproduktionsmetod rådgör med informationssekrete-

rare på Vännäs kommunledningskontor.

FärgerCMYK 0.30.100.0
Pantone 130

RGB 234.184.15
HTML #eab80f

CMYK 100.0.50.0
Pantone 3275

RGB 0.152.145
HTML #009891

CMYK 50.80.0.0
Pantone 258

RGB 131.75.147
HTML #834b93

CMYK 30.0.100.0
Pantone 382

RGB 202.210.39
HTML #cad227

CMYK 60.0.0.0
Pantone 2985

RGB 131.196.240
HTML #83c4f0

CMYK 0.70.70.0
Pantone 7417

RGB 209.104.76
HTML #d1684c

CMYK 60.0.100.00
Pantone 368

RGB 139.182.58
HTML #8bb63a

CMYK 80.50.0.0
Pantone 7455

RGB 78.114.181
HTML #4e72b5

CMYK 0.0.0.100
Pantone Process Black

RGB 0.0.0
HTML #000000 

Reproduktionsmetoder:

•	CMYK	(fyrfärg)	och	Pantone	(dekorfärg)	enbart	för	tryck.

•	RGB	enbart	för	visning	på	bildskärm,	t	ex	i	presentationer.

•	HTML	för	webb.
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Vår vision om Det upplevelsenära Vännäs och de tre hörnstenarna 

Välkomnande, Livfullt och Nytänkande ska givetvis också genomsyra 

vårt bildspråk.

 Nyckeln till att överföra dessa ord till bilder är att visa fotografier 

med verkliga, levande människor. Tonen ska vara varm och levande 

och vi går nära inpå, för att få en djupare känsla av kontakt.

 Här till vänster ser du några utvalda exempel på hur bilderna som 

bär fram Vännäs varumärke kan se ut. Det viktigaste är alltså att vi 

visar riktiga Vännäsbor, inga modeller från andra kommuner, eller 

arkivbilder från andra länder. Det är också viktigt att folket på bild 

finns i naturliga, genuina miljöer och att de ofta är aktiva – sysslar 

med något.

 För att alla nuvarande, och blivande, Vännäsbor ska kunna känna 

igen sig i vårt bildspråk så måste vi hela tiden sträva efter mångfald 

när vi fotograferar och väljer bilder. Alltså vill vi ha en skön blandning 

av unga och gamla, kvinnor och män – med alla tänkbara färger på 

hud och hår.

Bilder
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Minvere hendantur 
dolorec usciam 

Trycksaker ska följa riktlinjerna för Vännäs kommuns visuella profil.

Inga begränsningar finns för format eller sidantal. 

 För kampanjrelaterade trycksaker med kort livslängd kan ibland 

avvikelser från den visuella profilen tillåtas. Detta måste göras i samför-

stånd med informationssekreterare på Vännäs kommunledningskontor.

 Använd alltid miljövänliga papperskvaliteter och miljöcertifierade 

tryckerier.

 Se mer nästa sida. 

Trycksaker

Exempel på olika omslagslayout.

Ritaut molendu depadebis 
cone venditi solectur

Sae elendam liquis 
voluptas magnatur 

aspis estiaecta?

Optae res 

veliciis nis 

iliatusam

Doluptati conseuis vel idestionem pratiur 

Evernatur rehenis cone 
delent est rem volutet

GENTUIA VOLORE IPSUM 
ATATEMO TEM VOLLUR
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Vännäs kommuns logotyp ska alltid finnas med som avsändare. 

Där det är nödvändigt att förvaltning är huvudavsändare ska dess 

namn finnas med i avsändande faktatexter. Placering av förvalt-

ningens namn i omedelbar närhet till logotypen i trycksaker är inte 

tillåten. Se exempel här intill.

 Typografin ska vara lättläst. Teckensnitt i extern media är Futura. 

Till längre löptexter används Baskerville. Använd ett begränsat antal 

olika typvikter och teckenstorlekar på ett konsekvent sätt. Exempel på 

några olika typografiska nivåer fiinns härintill. 

 Devis och formelement kan användas vid behov. Se mer under 

dessa avsnitt.

 Layout ska upplevas vara logisk, luftig och smakfull. Färger till 

färgplattor och texter ska i första hand följa anvisningarna under 

avsnittet Färg. 

Trycksaker Avsändare, typografi och layout

Exempel på när förvaltning är huvudavsändare.

Exempel på typografiska nivåer.

Rubriknivå 1
RUBRIKNIVÅ 2
Rubriknivå 3
RUBRIKNIVÅ 4
Rubriknivå 5
Rubriknivå 6
Brödtext alternativ 1

Brödtext alternativ 2

Vännäs kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen

SE-911 81 Vännäs 
Tel vx: 0935-140 00  
vannas.kommun@vannas.se
www.vannas.se
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Annonser ska kommunicera på ett tydligt sätt och riktlinjerna för 

Vännäs kommuns visuella profil ska följas. 

 Logotyp ska finnas med i de allra flesta annonser och vara place-

rad nere i högra hörnet. Devis och formelement ska användas när det 

passar målgrupp och syfte. Teckensnitt som ska användas är Futura. 

 I dagspresstryck råder speciella förhållanden med grovt rastrerade 

bilder och sämre återgivning än i t ex magasin. Bilder blir grovt rastre-

rade varför väldigt små och detaljerade bilder bör undvikas. Undvik 

också alltför små färgade eller vita bokstäver mot färgbild eller färgad 

platta, då det är hög risk för misspassning i denna typ av tryck.

 Var noga med att följa respektive tidnings materialkrav.

Annonser

Ribus nus nisitem 
aut porum hilonti 
busam deriata
Enda doluptis earum nossi ommoloreprae non erro in nos 
aut illam dolore volupta tectiumqui nia plaboriant id molup-
tas doluptae voluptur re molupide pos num fuga. 
 Sum verro to magnate am voluptis archite mpores 
dolupta tecus, conestis eiuri ut aut aut possin rem que con 
escipsanis am nectati orecte et il istibusdae culluptas.

Solorem solorem eariae ant doluptatium 

repero di sum ulpa corepre simoluptatur arcit quis es et 
iduntecume nonsequ atinvel labore eos et et denimpo volut 
odis molleniendis sequi bla quid optas ressimi nullabo 
reressin exped earum audis di qui omnimporem 
seque corerfe raectem et rat anta. 

Vännäs kommun 
SE-911 81 Vännäs 
Tel vx: 0935-140 00  
vannas.kommun@vannas.se
vannas.se

Omnihic tem aspedit re magnihictet perro occum 
uam auda sum re non nobis dolo occus eum dolup 
tauo in cupidus ut dolorepeles dolorrum eic tem ue 
comnihic totate expe percium vannas.se

Satibere beatem!

Lissinis dollatur nonsent volorem vole
Temque evelenda dis eumet 

hit, saestiam alia sit omnis 
quas volupitio quatiusant 
Porae is estiberum apicto 
cus, atium velendes rest, 

estius parupta turiat is et molo 
ipsusda eperrum que parunti 

stibus, conseque liat et 
venitatqui del molupta esseria 
in nobis eius voluptus mincius 

coribus inctio vannas.se

Exempel på olika typer av annonser.

Malitet nie doluptis 
nisin totate offiera

vannas.se

Uciendel magnia soluptaturi vel maximinctem hilique volesci 
usdanditatem que pa delluptur, neculpa nitist, quo berisqu 
ibusand ignatis et ut omnihit hil intio consecatium venderf.
Gui natestorio volorio ved explignam id et quisciminum nis 
est quiam eum dolores eniatem con cus quis cum et latem 
dellrit ut veraerit dolut denimin cipsandaes nulparc hillestia.
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Omsit devenis eranidara

Tisea 
dolorro

Sekuatia kuam atiur sam eat tem res ipsuntis andit eaturectet etur ui odi ommos 
dictusptat ad maximi natkuo et pra vendit aut aut veriore prentenis sam elias.

Lediga tjänster annonseras utförligt i första hand på Vännäs kommuns 

webbplats och via Arbetsförmedling. Tryckta rekryteringsannonser och 

banners ska följa riktlinjerna i den visuella profilen. I de flesta fall annon-

seras då tjänsterna kortfattat med vidare hänvisning till webbplatsen.

 När det finns ett flertal olika lediga tjänster lediga samtidigt, kan 

även en större samlingsannons bli aktuell. Denna bör då göras med en 

större profilerande rubrik och ingress, följt av flera något mindre under-

rubriker och kortfattad text för respektive tjänst.

 Umeåregionens logotyp ska alltid vara med i Vännäs kommuns 

rekryteringsannonser.

Rekryteringsannonser

Equaspedias qui odicatq uidentibus eum dolo esea plaut velis uam quas 
idiae nonsed que serciendio qui autent ad esto ma nimperc. Labore provol 
lupis ut et harum excerciisitatur rat facestio totatema. Läs mer på vannas.se

Os sum qui to et esto in rerum 
que perum evel invelescius et 
faccae. Ehendi adit, sunt pori 
unt eos quamendit harcitis ani 
anim inumque etum repudae 
aceatios aciate nustin conecus 
toriand itionse qui quam.
Läs mer på vannas.se

Exempel på rekryteringsannonser i små modulformat för dagspress med hänvisning till Vännäs kommuns 
webbplats. Umeåregionens logotyp ska alltid vara med i Vännäs kommuns rekryteringsannonser.
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Presentationer ska göras i enlighet med Vännäs kommuns visuella 

profil. Logotyp, devis och formelement ska finnas med på varje bild 

enligt mall som går att ladda ner via N:

 Teckensnitt som ska användas när Futura saknas är Century Gothic. 

Med fördel används de framtagna profilfärgerna enligt avsnittet Färg 

till olika delar i innehållet.

 Vid längre presentationer bör en startbild med logotyp visas samt 

en avslutande bild. Den avslutande bilden kan t ex vara samma som 

startbilden och/eller utgöras endast av logotyp tillsammans med 

lämplig rubrik.

Tips:

•	Använd	få	olika	bokstavsstorlekar	på	ett	konsekvent	sätt.

•	Prioritera	enkelhet	före	avancerade	effekter.	Hellre	fler		 	 	

 bilder än väldigt mycket information på en och samma bild.   

 Hellre stödord än långa meningar så att man själv    

 muntligen kan fylla på med fördjupad information.

•	Placera	de	olika	elementen	på	en	förutbestämd	satsyta.		 	

 Bestäm gemensam höjdplacering och liknande storlekar på   

 grafer, illustrationer, och fotografier.

Presentationer

Porporibusam estrum tesed miliqui 
adi derum doluptat

• Ilique occaes uam faccupta   
 eati veliqui tendentibus earcia non  
 esciatem lis int dollect iatioruntur

• Nullabo rehenihillis con eatem in

•Occumque optatis audignam   
 volendam sectem volor

•Gitvelit oftic tet quiatur est apist

•Sinum guocum vollupid ut res   
 ditenis sitis idus dolore nonsendi 0

3

6

9

12

15

13

7

5

3
2

Nam fugit egerum evenim doluptat
Litat lam veribus name venis minum haruptate

Aut rest harum laut voluptassi bere

Eveniento velestem 
expla solore voluptur 
sequi rese.

Hentiorum harchil ipi-
ciam que sunduntus 
eossimo luptat ullab 
inim exerum 

Nam invendi apero to qua 
tur, cum cum quibus es 
saestrunt, ema con harum 
erfero odipiti te et hillatur

Exempel på start/avslutningsbild.

Exempel på layout med fotografi.

Exempel på layout med grafer.
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Brevpapper, kuvert, visit- och korrespondenskort ska alla i sin layout 

vara utförda på ett liknande sätt. Alla enheter är vita och har färg-

varianten av Vännäs kommuns logotyp i övre delen. 

 Till förtryckta adressuppgifter ska teckensnittet Futura användas. Om 

Futura saknas kan för brev- och blankettmallar i Word istället Century 

Gothic användas.

 Beställning av kontorstryck görs via informationssekreterare på  

Vännäs kommunledningskontor.

Kontorstryck

Vännäs kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen

Postadress: SE-911 81 Vännäs 
Besöksadress: Östra Järnvägsgatan 1
Tel vx:  0935-140 00  
Org nr:  212000-2841
Mejl: vannas.kommun@vannas.se
Webb: www.vannas.se

Vännäs kommun, 911 81 Vännäs

Förnamn Efternamn
Titel

Direktnummer
Mobilnummer 
E-post

Vännäs kommun, 911 81 Vännäs 
Tel vx 0935-140 00, Fax 0935-140 10 
www.vannas.se
twitter.com/vannaskommun

Vännäs kommun, 911 81 Vännäs 
Tel vx 0935-140 00, Fax 0935-140 10 
www.vannas.se
twitter.com/vannaskommun



17VÄNNÄS VISUELL PROFIL  SEPTEMBER 2013

Brevpapper och kuvert är vita. Förtryckta adressuppgifter har tecken-

snittet Futura. För brev- och blankettmallar i Word kan istället Century 

Gothic användas. Löptext i brevmall skrivs med Century Gothic Bold. 

Mallar laddas ner via via N:

Kontorstryck Brevpapper och kuvert

Brevpapper i formatet A4 (nedskalad). Fönsterkuvert i formatet C5 (nedskalat).

Vännäs kommun 

Postadress: SE-911 81 Vännäs 
Besöksadress: Östra Järnvägsgatan 1
Tel vx:  0935-140 00  
Org nr:  212000-2841
Mejl: vannas.kommun@vannas.se
Webb: www.vannas.se Vännäs kommun, 911 81 Vännäs
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Visitkort har liggande format och en standardiserad layout för namn 

och adressuppgifter i teckensnittet Futura. Kortet trycks på kartong i 

papperskvalitet om minst 220 g/m2.

 Visitkort kan ha tryck på båda sidor. Antingen att de då är tvåsprå-

kiga alternativt med en ordinarie layout på ena sidan och dekorativ 

bild med devis på andra sidan.

Kontorstryck Visitkort

Visitkort i formatet 85 x 50 mm, exempel med tryck på båda sidor.

Förnamn Efternamn
Titel

Direktnummer
Mobilnummer
E-post

Vännäs kommun, 911 81 Vännäs 
Tel vx 0935-140 00, Fax 0935-140 10 
www.vannas.se
twitter.com/vannaskommun
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Korrespondenskort har formatet stående A6 och en standardiserad 

layout för namn och adressuppgifter i teckensnittet Futura. Kortet trycks 

på kartong i papperskvalitet om minst 220 g/m2.

 Korrespondenskort kan vara med eller utan personlig avsändare.

Kontorstryck Korrespondenskort

Exempel på korrespondenskort i formatet A6 med respektive utan personlig avsändare.

Vännäs kommun, 911 81 Vännäs 
Tel vx 0935-140 00, Fax 0935-140 10 
www.vannas.se
twitter.com/vannaskommun

Förnamn Efternamn
Titel

Direktnummer
Mobilnummer
E-post

Vännäs kommun, 911 81 Vännäs 
Tel vx 0935-140 00, Fax 0935-140 10 
www.vannas.se
twitter.com/vannaskommun



20VÄNNÄS VISUELL PROFIL  SEPTEMBER 2013

Vännäs kommuns flagga har logotyp mot vit bakgrund enligt det 

förhållande som visas här intill. Flaggans bredd bör vara cirka 1/4 

av flaggstångens höjd.

Exempel: 

Om flaggstången är 12 m hög blir flaggans bredd 3 m. 

Flaggans höjd blir då 5/6 av 3 m, det vill säga 2,5 m. 

Logotypens höjd blir 8/10 av 2,5 m, det vill säga 2 m hög.

Flagga

Logotypens bredd
4/6 av flaggans bredd

Flaggans bredd

1/6 av
flaggans
bredd

5/6 av
flaggans
bredd

Logotypens höjd
8/10 av flaggans höjd

1/10 av flaggans höjd

1/10 av flaggans höjd

1/6 av
flaggans
bredd

Storleksförhållande mellan logotyp och flagga.
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Reglerna för Vännäs kommuns visuella profil ska följas. Skyltar med 

logotyp ska anpassas så i första hand färgvariant med svart text  

används. Till hänvisnings-, områdes- och namnskyltar ska tecken snittet 

Futura användas. Eventuella avsteg från reglerna ska alltid göras i sam-

råd med informationssekreterare på Vännäs kommunledningskontor.

 Skyltar ska placeras strategiskt och utformas så att bokstavsstorlek 

anpassas till läsavstånd (se tabell här intill).

 

Skyltar

INFORMATION
Hänvisningsskyltar utformas med teckensnittet Futura.

Logotypen ska företrädesvis återges i färg mot ljusa ytor. Läsavstånd [m]

3
5
6
10
12
15
18
20
24

Versal bokstavshöjd [mm]

15
25
30
50
60
75
90
100
120

Guide för uträkning av textstorlekar:
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Fordon dekaliseras med logotyp på lämplig yta i den övre bakre 

delen av fordonet. Formelement placeras i nedre delen på så lång yta 

som möjligt. Eventuella avsteg från reglerna ska alltid göras i samråd 

med informationssekreterare på Vännäs kommunledningskontor.

 Vid nya inköp bör i första hand fordon med vit, vitmetallisk, mörkgrå 

eller svart lack eftersträvas.

Fordon

Exempel på dekalisering av olika fordonstyper. 
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Vännäs kommuns olika förvaltningar och för- och grundskolor följer 

riktlinjerna i den visuella profilen. När dessa är avsändare görs 

inget tillägg till logotypen utan den aktuella förvaltningens eller 

skolans namn skrivs i avsändardelens faktatext. 

 När det är absolut nödvändigt kan dock, som ett undantag, 

förvaltningars och för- och grundskolors namn placeras under 

logotypen och ska då följa anvisningarna i illustrationen här intill. 

Teckensnitt som ska användas är Futura Light.

Förvaltningar

Undantagsfall som visar två sätt att placera förvaltningars namn invid logotypen.

I första hand skrivs förvaltningars namn i avsändardelens faktatext.

Barn- och utbildningsförvaltningen

v

v

½ v

Barn- och utbildningsförvaltningen

v

v

½ v

Vännäs kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen

Postadress: SE-911 81 Vännäs 
Besöksadress: Östra Järnvägsgatan 1
Tel vx:  0935-140 00  
Org nr:  212000-2841
Mejl: vannas.kommun@vannas.se
Webb: www.vannas.se

23
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Enheter inom Vännäs kommun får inte ha egna logotyper annat än i 

undantagsfall, och medges endast av Vännäs kommunchef. 

 Det material som figurerar i offentligheten och ska märkas med 

enhetens logotyp ska även märkas med Vännäs kommuns logotyp och 

i övrigt följa de grundläggande riktlinjerna i Vännäs kommuns visuella 

profil och mallar. Dock ska kommunens devis och formelement aldrig 

finnas med. Beroende på mediatyp eller produkt kan enhetens logotyp 

vara stor och ibland helt dominerande i förhållande till Vännäs kommuns 

logotyp. På internt, icke-officiellt material, kan dock kommunens logotyp 

i många fall helt uteslutas.

Enheter med egen logotyp

Familjecenter 

Postadress: Umevägen 6, 911 32 Vännäs 
Besöksadress: Umevägen 6
Tel vx:  0935-121 65  
Mejl: familjecenter@vannas.se
Webb: www.vannas.se

Exempel på brevpapper med
enhetens och Vännäs kommuns logotyp.

Exempel på klädesplagg med enhetens 
och Vännäs kommuns logotyp.

Exempel på fordonsmärkning med både enhetens och Vännäs kommuns logotyp.
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När Vännäs kommun samarbetar med företag, institutioner, föreningar 

och liknande, där ändå Vännäs kommun är huvudavsändare ska i 

möjligaste mån Vännäs kommuns visuella profil följas. Samarbetspart-

ners logotyper bör vara samlade tillsammans på egen plats i layouten 

och visuellt upplevas mindre än Vännäs kommuns logotyp.

Samarbeten

LOGO
TYP

LoGo
TyP

Vännäs kommun 
SE-911 81 Vännäs 
Tel vx 0935-140 00  
vannas.kommun@vannas.se
www.vannas.se

SAMARBETSPARTNERS

Exempel på avsändardel vid ett samarrangemang.
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Kommunvapnet ingår inte i den visuella profil som presenteras här och 

får i övrigt inte förekomma som avsändare för Vännäs kommun mer än 

i formella sammanhang, exempelvis vid internationell representation, 

formella diplom etc. Användande av kommunvapnet görs alltid i sam-

råd med informationssekreterare på Vännäs kommunledningskontor.

Kommunvapen
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Informationssekreterare

Vännäs kommun

Kommunledningskontoret

911 81 Vännäs

0935-141 04

www.vannas.se

Kontaktuppgifter


