
Kommunikationshandboken
Inklusive Båstads kommuns grafiska profil

IDENTITET IMAGE

PROFIL

Lato bold
abc123ABC123

Lato regular
abc123ABC123

Cambria regular
abc123ABC123

Arial bold
abc123ABC123

Anhörigcenter
Mötesplats och gemenskap för dig som vårdar

Lokalen öppen för Drop in:  

Måndag     kl. 15 -17
Onsdag      kl. 13 -16
Torsdag      kl. 10 - 12

Måndagar kl. 10 - 12  anhöriggrupper

Mötesplats och gemenskap för dig som vårdar



Kommunikationshandboken är  
ett verktyg för att säkra konsekvent  

och enhetlig kommunikation
samt tydliggöra avsändaren.
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STYRDOKUMENT

Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv 
förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart 
entreprenörskap. Kommunen attraherar de människor som vill värna det 
sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Varumärket Båstad står 
djupt rotat i idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. Genom att välkomna 
nya idéer, utveckling och nya människor skapas förutsättningar för den lilla 
kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. Självklart 
skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att sätta det hållbara livet i 
fokus. I den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet 
att påverka grundläggande i utvecklingen. Båstads kommun är en kreativ 
mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser; för företag 
och organisationer där innovationer lätt växer fram. 
Öppenhet, tillit och socialt kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår snabbrörlig-
het har vi förmågan att anpassa oss till omgivningens krav. Vi väljer aktivt 
och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv 
förebild. Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 
andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa goda förutsättning-
ar för alla medborgare. 

Slogan 
Båstads kommun – Ett bättre sätt att leva
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Båstads kommuns kärnvärden

Båstads kommun är ett starkt varumärke - men för att det ska bibehållas 
och stärkas måste det ständigt underhållas. Som anställd av Båstads kom-
mun agerar vi efter de kärnvärden som kännetecknar Båstads kommuns 
organisation.

Professionalism
Med professionell menar vi att vi ska arbeta utifrån kundernas behov och i 
linje med de värderingar organisationen står för. Genom ett lösningsorien-
terat arbetssätt, omdöme och tolerans i kombination med fackkompetens 
förtjänar vi kundernas förtroende.

•  Jag har rätt kompetens
•  Jag sätter kunden i centrum
•  Jag arbetar för att hitta lösningar

Arbetsglädje
Förutsättning för arbetsglädje är ett kreativt och tillåtande arbetsklimat 
med engagerade och motiverade medarbetare som utför sitt arbete med 
känsla och omtanke.

• Jag är betydelsefull på min arbetsplats
• Jag bryr mig om resultatet av mitt arbete
• Jag vågar göra något även om det kan bli fel

Respekt
Med respekt menar vi att vi ska agera med ansvar, öppenhet och tydlighet 
samt ge förutsättningar för förståelse, delaktighet och feedback.

Ansvar
• Jag tar ansvar för att förverkliga beslut
• Jag tar ansvar för vår gemensamma miljö
• Jag tar ansvar för att hantera dialog, förtroenden och olikheter
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Tydlighet
• Jag är tydlig med att problem är gemensamma och ska lösas tillsam-

mans
• Jag ger snabbt feedback på ett konstruktivt sätt
• Jag vet när jag gör ett bra jobb

Öppenhet
• Jag delar aktivt med mig av min kompetens och erfarenhet
• Jag samverkar för att lösa uppdraget
• Jag har mod att ta upp sådant jag funderar på
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KOMMUNIKATION 

Kommunikation är allas ansvar

Kommunikation är ett av våra verktyg för att nå kommunens vision och 
mål, genom att förmedla en samlad och positiv bild av Båstads kommun 
som boendeort, etableringsort och arbetsgivare.

Kommunikation innefattar allt vi gör och säger men också hur vi gör det. 
Vårt bemötande är det som ger ett värde för våra invånare, potentiella 
invånare och samhället i stort. I mötet ansvarar vi för att det upplevs som 
positivt och gynnar helhetsbilden, verksamheten och den enskilde. 

Alla anställda i Båstads kommun är ambassadörer för varumärket 
och medansvariga för att förmedla vad Båstads kommun står för. 

Genom att använda ett gemensamt, tydligt, klart och begripligt språk 
är det enklare för mottagaren att ta till sig vår information och hen får 
därmed ett större förtroende för oss. Vårt språk ska i såväl ord som bild 
och handling vara välkomnande och inkluderande. Att inte förstå, skapar 
misstro och bygger avstånd. 

När vi kommunicerar är det därför viktigt att alltid tänka på målgruppen 
- vem jag vänder mig till – och syfte - vad vill jag uppnå.  Först därefter 
väljer vi utformning och kanal.

Tydligt budskap med tydligt syfte för att nå ett tydligt mål.

Med ett tydligt mål, syfte och budskap ökar vi sannolikheten för att kom-
munikationen når fram till mottagaren. 

Vårt sätt att kommunicera är baserat på kommunikationspolicyn 
som finns bland styrdokumenten på intranätet.
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Varumärke

Ett varumärke är målgruppens samlade uppfattning om en viss företeelse 
eller namn. Det kan vara en tjänst, en produkt, en person eller som i vårt 
fall, en kommun. 

Ett varumärke består av tre delar som bör harmoniera med varandra.

Identitet
Vår identitet innefattar de värderingar vi har beslutat om, den själv-
bild och uppfattning vi själva har om oss och vår kommun. Identiteten 
innehåller såväl våra styrkor och svagheter. Exempel på identitet är 
kärnvärden, kommunikationspolicy och 
strategi.

Image
Vår image berättar om hur andra uppfat-
tar oss. Gamla intryck har en tendens att 
leva kvar länge, vare sig vi vill eller inte. 
Exempel på image är att Båstad är en 
sommarort för välbeställda.

Profil
Profilen är den önskade bilden, den vi vill vara, så som vi vill att folk ska 
uppfatta oss. Exempel på profil är: ”en attraktiv förebild, på alla sätt i alla 
sammanhang”.

Vår ambition är att fylla vårt varumärke med positivt innehåll som attra-
herar såväl invånare som potentiella invånare och näringsidkare. För att 
bilden ska bli trovärdig krävs att det vi säger om Båstads kommun stäm-
mer överens med den faktiska upplevelsen. När alla i en verksamhet job-
bar medvetet åt samma håll, med samma budskap och värderingar, ökar 
sannolikheten för oss att skapa en önskad bild hos omvärlden. Det handlar 
således inte bara om en logotyp, utan mycket mer om hur produkten eller 
tjänsten ser ut och fungerar, personligt bemötande och vilka känslor detta 
skapar.  

IDENTITET IMAGE

PROFIL



10

GRAFISK PROFIL

Den grafiska profilen är ett redskap i arbetet med att göra Båstads kom-
mun till en tydlig och enad avsändare med en stor igenkänningsgrad. 

Våra mottagare ska snabbt och lätt känna igen oss med hjälp av ett tydligt 
budskap - bildligt och språkligt - som också harmonierar med kommu-
nens vision och mål.

Vår grafiska profil innehåller regler, riktlinjer och praktiska exempel på 
hur vår symbol ska användas, vilka typsnitt och färger som ska användas, 
hur trycksaker ska se ut och hur annonser ska utformas.

En tydlig och konsekvent avsändare signalerar professionalism och tydlig-
het. 
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CMYK 0, 91, 100, 23
PMS 1805 C
RGB 189, 46, 22
HEX BD2E16

CMYK 100, 10, 0, 10
PMS Process Blue
RGB 0, 138, 201
HEX 008AC9

CMYK 22, 0, 100, 8
PMS 390 C
RGB 205, 205, 0
HEX CDCD00

CMYK 2, 8, 91, 0
PMS 3945 C
RGB 245, 230, 0
HEX f5e500

CMYK 70, 3, 100, 0
PMS 362 C
RGB 82, 171, 51
HEX 52ab33

CMYK 0, 0, 0, 31
PMS Cool Grey 6
RGB 197, 196, 196
HEX c5c4c4

Profilfärg

Sekundära färger

Lato bold
abc123ABC123

Lato regular
abc123ABC123

Cambria regular
abc123ABC123

Arial bold
abc123ABC123

Grafisk profil

Lato Bold storlek 18 för huvudrubriker

Lato Bold i storlek 14 för mellanrubriker

Lato Bold, storlek 12 i underrubriker

Arial används istället för lato på webben

Cambria, storlek 11 för löpande brödtext

Till bild- och tabelltexter används Lato, storlek bedöms efter materialet.

Minst ett ”B” mellan logo-
typen och något annat. 

Manipulera inte formatet.

Hela logotypen ska synas.

Gärna röd  
board med 
slogan i botten. 
Annars logo.

Passande bild som 
gärna innehåller 
människor.

Rubrik i Lato Bold

Mindre text i 
Lato regular

Mellanrubrik i 
Lato Bold

Anhörigcenter
Mötesplats och gemenskap för dig som vårdar

Lokalen öppen för Drop in:  

Måndag     kl. 15 -17
Onsdag      kl. 13 -16
Torsdag      kl. 10 - 12

Måndagar kl. 10 - 12  anhöriggrupper

Mötesplats och gemenskap för dig som vårdar

Logotypen placeras 
uppe till vänster eller 
nere till höger. 

Vit logotyp på mörkt  
underlag.

BÅSTADS 
KOMMUN

Helvit logotyp på mörkt  
underlag, vid digital publi-
cering
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Logotyp

Båstads kommuns logotyp är en av de viktigaste beståndsdelarna i vårt 
varumärke och vår visuella identitet och är därför ett av de viktigaste verk-
tygen i kommunikationen. Den symboliserar och sammanfattar vad vi står 
för och fungerar som en kvalitetsstämpel på allt vi företar oss. 

Logotypen består av vårt kommunvapen - det röda skeppet- samt texten 
Båstads kommun på två rader enligt nedan.

Vapnet utan texten Båstads kommun får endast användas i undantagsfall. 
Exempel på detta är vår kommunflagga. Beslut om detta tas av kommuni-
kationschefen.

Båstads kommuns logotyp får användas av Båstads kommun samt externa 
parter som vi har någon typ av samarbetsavtal med.

När vi kommunicerar externt används alltid Båstads kommuns logotyp 
utan verksamhetsnamn. Båstads kommuns logotyp med verksamhets-
namn använder vi bara internt. 
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Så här använder du logotypen 

Är du osäker på hur du använder logotypen kontakta kommunikationsav-
delningen. 

Frizon
Logotypen ska alltid omges av en frizon där varken text eller bild får ligga. 
Frizonen har samma mått som bokstaven B i logotypen.

Storlek
Vår logotyp ska alltid vara läsbar och får därför inte vara för liten. Logoty-
pen får inte tänjas, delas upp eller på annat sätt förändras i proportioner-
na. 

Placering
Logotypen ska alltid placeras i övre vänstra hörnet eller i nedre högra 
hörnet mot vit, röd (inverterad logotyp)eller ljus bakgrund. 

Svartvit logotyp
Logotypen i svartvitt används endast i undantagsfall.

Inverterad logotyp
Inverterad logotyp används endast mot röd bakgrund. I undantagsfall kan 
även logotypen användas mot fotografier med mörk bakgrund, kontakta 
kommunikationsavdelningen för råd. Digitalt får helvit användas.

BÅSTADS 
KOMMUN
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Logotypen när Båstads kommun är medarrangör 

Vår logotyp ska användas när vi medverkar i olika samarbetsprojekt med 
externa arrangörer. Nedan finns exempel på storlek och förhållande till 
andra logotyper. När Båstads kommun är huvudarrangör ska logotypen 
alltid placeras i nedre högra hörnet.

Logotyp med Besök oss på bastad.se
Vår webbadress kan nu anses så inarbetad att den inte längre behöver 
tryckas i samband med logotypen. Undantagsvis får det användas i an-
nonsmaterial.

Verksamhetslogotyper

Verksamhetslogotyper används endast vid intern kommunikation. 
Logotypen ska alltid innehålla vapenskölden, namnet Båstads kommun 
och efterföljas av det verksamhetsområde som är avsändare i ditt materi-
al, inga andra varianter är tillåtna.

Kommunkontor

BÅSTADS 
KOMMUN
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Egna logotyper

     

        

    

De grafiska reglerna i denna handbok gäller
även Båstadhem. 
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Kommunikation med dubbla varumärken - exempel

I Båstads kommun finns ett fåtal sedan tidigare inarbetade logotyper som 
får användas. Notera att dessa alltid ska användas i kombination med 
Båstads kommuns logotyp. 

Slogan

För att förmedla vår vision använder vi vår slogan ”ett bättre sätt att leva”. 
På engelska använder vi ”a better way of life” Som ett återkommande 
tema används denna slogan i vår externa marknadsföring för att skapa en 
igenkänningsfaktor av livet i Båstad.

Placering och färger
Vår slogan ska så långt det är möjligt placeras i nedre högra hörnet, då 
placeras logotypen i övre vänstra hörnet. Den kan användas i färgerna röd 
mot vit eller vit mot röd.

... a better way of life

... a better way of life

BÅSTADS 
KOMMUN

Välkommen på 
öppet hus!

MALENBADET

Båstads kommuns 
logo ska alltid vara 
med. 

Båstads kommuns 
logo ska alltid vara 
med. 

Logotyper oavsett 
varumärke placeras 
uppe till vänster 
eller nere till höger.

Håll dig till den 
vanliga paletten 
med typsnitt och 
färger
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Färger

Kommunens primära färg är röd och har sitt ursprung i vårt kommunva-
pen och det röda skeppet. Den röda färgen är gemensam för hela kommu-
nen och dess helägda kommunala, för att skapa ett enhetligt intryck. 

Att konsekvent använda vår röda färg skapar också en stor igenkänning. 
Det röda ska alltid vara den dominerande färgen när du skapar något med 
kommunen som avsändare.

Färgpalett

Den röda profilfärgen bildar tillsammans med våra kompletterande färger 
vår egen färgpalett som förenklar färgval vid framtagande av olika materi-
al.

Den gulgröna färgen symboliserar Bjärehalvöns fält och det blå havet som 
till stor del omger vår kommun. Komplementfärgerna ska användas som 
designelement och ska inte ta överhanden i ett material. Därutöver använ-
der vi också en mörkare grön samt grått och gult.

Grafiskt element 

Ett grafiskt mönster finns för att ytterligare skapa en särpräglad igen-
känning för Båstads kommun. Syftet är att förstärka känslan av att vi är 
många verksamheter men jobbar enade. 

Den mjuka formen ska förstärka känslan av att Båstads kommun är lyhört 
och kundorienterat. Mönstret kan används där det finns behov att skapa 
liv och rörelse åt färgplattor och i sammanhang där vi i första hand inte 
använder bilder. 
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 Tryck    Webb

CMYK: 70, 3, 100, 0
PMS: 362 C

RGB: 82, 171, 51
HEX: 52ab33

CMYK: 0, 91, 100, 23
PMS: 1805 C

CMYK: 100, 10, 0, 10
PMS: Process Blue

CMYK: 2, 8, 91, 0
PMS: 3945 C

CMYK: 22, 0, 100, 8
PMS: 390 C

CMYK: 100, 0, 0, 31
PMS: Cool Grey 6

RGB: 189, 46, 22
HEX: BD2E16

RGB: 0, 138, 201
HEX: 008AC9

RGB: 245, 230, 0
HEX: f5e500

RGB: 224, 224, 224
HEX: e0e0e0

RGB: 197, 196, 196
HEX: c5c4c4
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Det grafiska mönstret placeras överlag mitt på en produkt. Det kan försto-
ras och förminskas, och enbart någon del av mönstret kan väljas. Mönstret 
får placeras bakom stora tydliga rubriker, men ska helt undvikas bakom 
mindre texter och brödtext. 

Mönstret får ha färger utifrån våra fastställda färgkarta.

Typsnitt 

Vi har två olika typsnitt som ska användas i all skriven text. Alla är anpas-
sade för sin uppgift och har god typografisk kvalitet, det vill säga är både 
lätta att använda och lätta att läsa. 

Båstads kommuns typsnitt ska användas i all vår tryckta kommunikation, 
internt som externt. 
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Lato 
Lato används till rubriker och kortare texter så som i annonser och bild-
texter. Det ska också användas för texter till faktarutor och diagram. 

Ersättningstypsnitt till Lato är Arial 
I de fall Lato inte är tillgängligt ska vi använda Arial. Det används då efter 
samma riktlinjer som gäller för Lato. Arial använder vi som rubriktypsnitt 
på webben.

Cambria
Cambria används i brödtext

Typsnittsstorlekar

Lato Bold storlek 18 för huvudrubriker

Lato Bold i storlek 14 för mellanrubriker 

Lato Bold, storlek 12 i underrubriker

Cambria Regular, storlek 11 för löpande brödtext

Till bild- och tabelltexter används Lato, storlek bedöms efter materialet.

Bilder och illustrationer

Bilden vi vill förmedla av Båstads kommun ska knyta an till vår vision och 
våra mål. Den ska avspegla samhällets mångfald och vara inkluderande. 

Ta alltid hänsyn till eventuella rättigheter. Att använda bilder eller illustra-
tioner som inte tillhör Båstads kommun kostar ofta pengar. Var uppmärk-
sam på detta, fråga kommunikationsavdelningens om du är osäker. 



21

Bildexempel

Officemallar

För att säkerställa vårt gemensamma formspråk finns framtagna guider i 
Word och Powerpoint. Wordmallarna finns intranätet. 
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Mallar som finns är:

•	 Tjänsteskrivelser och yttrande
•	 Möteskallelser
•	 Protokoll
•	 Brev och brevpapper
•	 Powerpoint
•	 Enkla affischer
•	 Foldrar i word

Externt kommunikationsmaterial

Extern kommunikation är all form av kommunikation som sker från Bå-
stads kommun till allmänheten i form av till exempel annonser, trycksaker, 
yrkeskläder, poolbilar eller reklamprodukter – men även material som 
distribueras via våra digitala kanaler.

När du vill ta fram material till allmänheten är det viktigt att du följer den 
grafiska profilen eller kontaktar kommunikationsavdelningen. På så vis 
försäkrar vi oss om att all vår kommunikation är enhetlig och konsekvent. 

Exempel på externt material:

•	 Visitkort (beställs på intranätet. Manual finns på intranätet) 
•	 E-postsignatur (se guide på intranätet)
•	 Foldrar och broschyrer (tas fram enligt den grafiska profilen eller 

tillsammans med kommunikationsavdelningen)
•	 Affischer (tas fram enligt den grafiska profilen eller tillsammans 

med kommunikationsavdelningen)
•	 Pressreleaser (tas fram tillsammans med kommunikationschefen) 
•	 Annonser (Båstads kommun informerar, kungörelser, söker etc., 

beställs via HR. Övriga annonser tas fram tillsammans med kom-
munikationsavdelningen) 

•	 Platsannonser (utformas tillsammans med HR och Kommunika-
tionsavdelningen) 
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•	 Powerpoint (enligt mall på intranätet)
•	 Digitala annonser (tas fram tillsammans med kommunikationsav-

delningen)
•	 Digitala bilder för sociala medier (tas fram tillsammans med kom-

munikationsavdelningen)
•	 Namnbrickor (tas fram tillsammans med kommunikationsavdel-

ningen)

Externt kommunikationsmaterial - mallar

Platsannonser

Platsannonser ska domineras av bilder med fokus på människor samt ha 
en rubrik som fångar läsarens uppmärksamhet. Texten ska vara kort och 
hänvisa till Båstads kommuns webbplats för mer information. Se exempel. 
Annonser görs i samråd med kommunikationsavdelningen.

 

Vi söker ny Teknik och servicechef.  
Läs mer på www.bastad.se/ledigajobb Gärna röd  

board med 
slogan i botten. 
Annars logo.

Illustrerande bild/
bilder. Varför inte 
ett kollage?

Rubrik i Lato Bold

Mindre text i 
Lato regular

Logotypen placeras 
uppe till vänster eller 
nere till höger. 
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Platsannonser som kräver mer text
Vissa annonser kräver mer information men ska även de domineras av 
bilder med fokus på människor samt följa samma mall som den ursprung-
liga korta annonsen.

Kungörelse och samrådsannonser
Inför varje kommunfullmäktige annonseras uppkommande möte i dags-
tidningen och ett utdrag från punkterna presenteras.

Affischer
Affischer ska domineras av en stor rubrik, ha så lite text som möjligt och 
innehålla en bild som illustrerar budskapet. Se exempel. 

   

Anhörigcenter
Mötesplats och gemenskap för dig som vårdar

Lokalen öppen för Drop in:  

Måndag     kl. 15 -17
Onsdag      kl. 13 -16
Torsdag      kl. 10 - 12

Måndagar kl. 10 - 12  anhöriggrupper

Mötesplats och gemenskap för dig som vårdar

Digitala annonser
Digitala annonser ska domineras av bilder med fokus på människor samt 
ha en rubrik som fångar läsarens uppmärksamhet. Texten ska vara kort 
och hänvisa till Båstads kommuns webbplats för mer information. Annon-
ser görs i samråd med kommunikationsavdelningen.

Digitala annonser
Digitala annonser ska domineras av bilder med fokus på människor samt 
ha en rubrik som fångar läsarens uppmärksamhet. 

Texten ska vara kort och hänvisa till Båstads kommuns webbplats för mer 
information. Annonser görs i samråd med kommunikationsavdelningen. 

Gärna röd  
board med 
slogan i botten. 
Annars logo.

Passande bild som 
gärna innehåller 
människor.

Rubrik i Lato Bold

Mindre text i 
Lato regular

Mellanrubrik i 
Lato Bold

Logotypen placeras 
uppe till vänster eller 
nere till höger. 
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Fordon

Alla bilar som beställs ska vara vita oavsett verksamhetsområde. Logo ska 
finnas på motorhuv och främre bildörrar.

Vid beställning av fordon kontakta kommunikationsavdelningen för 
stripning.

Yrkes- och profilkläder

Alla kläder som beställs ska vara enhetliga, både till färg och benämning 
av verksamhet. Inga egna utformningar är tillåtna. Plaggen ska vara röda 
eller vita (undantagsfall kan svarta godkännas av praktiska skäl) och ska 
ha kommunens logotyp. 

Vid representation på mässor och dylikt är det önskvärt att även övriga 
kläder är röda och vita.
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Profilprodukter 

I marknadsföringssyfte tas profilprodukter fram för att ges bort i olika 
sammanhang. Exempel på profilprodukter kan vara nyckelringar, regn-
sponchos, pennor, pappersmuggar med mera. Alla profilprodukter tas 
fram tillsammans med kommunikationsavdelningen. 
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Kommunala bolag

Båstads kommun har fastställt övergripande direktiv och riktlinjer i olika 
policys som gäller generellt för kommunens verksamheter, i en företags-
policy. I denna står: ”det bör särskilt noteras att bolagen omfattas av 
kommunens profilprogram”. 

Förutom att följa kommunikationshandboken innebär det också att kom-
munens logotyp ska finnas med på lämplig plats i syfte att stärka kommu-
nens identitet och synliggöra kommunen som ägare.
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CMYK 0, 91, 100, 23
PMS 1805 C
RGB 189, 46, 22
HEX BD2E16

CMYK 100, 10, 0, 10
PMS Process Blue
RGB 0, 138, 201
HEX 008AC9

CMYK 22, 0, 100, 8
PMS 390 C
RGB 205, 205, 0
HEX CDCD00

CMYK 2, 8, 91, 0
PMS 3945 C
RGB 245, 230, 0
HEX f5e500

CMYK 70, 3, 100, 0
PMS 362 C
RGB 82, 171, 51
HEX 52ab33

CMYK 0, 0, 0, 31
PMS Cool Grey 6
RGB 197, 196, 196
HEX c5c4c4

Profilfärg

Sekundära färger

Lato bold
abc123ABC123

Lato regular
abc123ABC123

Cambria regular
abc123ABC123

Arial bold
abc123ABC123

Grafisk profil

Lato Bold storlek 18 för huvudrubriker

Lato Bold i storlek 14 för mellanrubriker

Lato Bold, storlek 12 i underrubriker

Arial används istället för lato på webben

Cambria, storlek 11 för löpande brödtext

Till bild- och tabelltexter används Lato, storlek bedöms efter materialet.

Gärna röd  
board med 
slogan i botten. 
Annars logo.

Passande bild som 
gärna innehåller 
människor.

Rubrik i Lato Bold

Mindre text i 
Lato regular

Mellanrubrik i 
Lato Bold

Anhörigcenter
Mötesplats och gemenskap för dig som vårdar

Lokalen öppen för Drop in:  

Måndag     kl. 15 -17
Onsdag      kl. 13 -16
Torsdag      kl. 10 - 12

Måndagar kl. 10 - 12  anhöriggrupper

Mötesplats och gemenskap för dig som vårdar

Logotypen placeras 
uppe till vänster eller 
nere till höger. Minst ett ”B” mellan logo-

typen och något annat. 

Manipulera inte formatet.

Hela logotypen ska synas.

Vit logotyp på mörkt  
underlag.

BÅSTADS 
KOMMUN

Helvit logotyp på mörkt  
underlag, vid digital publi-
cering


