Grafisk profil

Manual och riktlinjer för hur vi arbetar med Kramfors kommuns
kommunikation som en del av vår varumärkesidentitet
Kramfors kommun | Version 1.0 | 2021-03-07

Med två nyanser av blått i vår profil betonar vi den
viktiga kopplingen till både havet och vår livsnerv –
den mäktiga Ångermanälven. I denna bild finns hela
vår vackra färgpalett representerad.

Intro

Välkommen till vår grafiska profil!
Här beskriver vi de olika delarna i vår profil och hur de ska användas. Förutom
de övergripande riktlinjerna och exempel på praktisk användning är manualen
uppdelad i ett kapitel för vår kommunprofil och en annan för vår platsprofil.
Den största nyttan med riktlinjerna för Kramfors kommun är att de skapar
en tydlighet för våra medarbetare och målgrupper, både lokalt och utanför
kommungränsen. För att kunna hålla en enhetlig och tydlig profil, trots vår
stora organisation, behöver all kommunikation utgå från de här anvisningarna.
Riktlinjerna för platsvarumärket Kramfors bidrar i sin tur till en tydlighet och
enhetlighet varje gång en aktör i Kramfors kommun kommunicerar just platsen
– oavsett avsändare. Tillsammans fyller vi Kramfors med positiva värden och
stärker varumärket.
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta kommunens
kommunikationsenhet via e-post: kommunikation@kramfors.se

* Detta dokument gäller inte de kommunala bolagen, som har egna grafiska profiler
där det framgår att de är kommunägda.

FÖRORD
KOMMUNPROFIL
PLATSVARUMÄRKE
ANVÄNDNING

Här hittar du information om vad du kan förvänta dig av
manualen, vem som ska använda den och varför vi har
tagit fram den.

Innehåller riktlinjer för hur du använder exempelvis
logotyp, färger och typografi i kommunikationsmaterial
där Kramfors kommun står som avsändare.

För att underlätta platsvarumärkesbyggande har vi skapat
en gemensam logotyp för Kramfors. Den skapar helhet och
igenkänning – oavsett avsändare.

Allt blir lättare med praktiska exempel. Därför har vi samlat
några sådana som visar kommunprofilen applicerad på
exempelvis trycksaker, skyltar, bilar och kläder.

Alla som bor och verkar i Kramfors kommun är med och formar bilden av vilka
vi är. Hur vi kommunicerar är därför en viktig del av vår identitet. Den grafiska
manual du har framför dig är till för att ge stöd i det arbetet. .
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KOMMUNPROFIL

Hej!

Förord
Platsen eller kommunen
Tonalitet

FÖRORD

FÖRORD

Här hittar du information om vad du kan förvänta dig av
manualen, vem som ska använda den och varför vi har
tagit fram den.

Riktlinjerna ska användas i allt material där vi står som avsändare.

Både kommun- och platsprofil förstärker Kramfors som en central del av Höga
Kusten. Du och jag vet att Kramfors är en fantastisk plats och att vi har enormt
mycket att vara stolta över – det ska synas både i och utanför regionen!
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ANVÄNDNING

Peter Carlstedt
Kommundirektör

P L AT S VA R U M Ä R K E

I den grafiska manualen för Kramfors ingår dessutom en logotyp för platsen.
Platsvarumärket ägs och drivs av oss som bor och verkar här. Det innebär att
alla som vill gärna får använda platsens logotyp för att marknadsföra Kramfors,
på ett snyggt och enhetligt sätt. Tillsammans lockar vi besökare, gör fler nyfikna
och ökar inﬂyttningen!

FÖRORD

När gäller vad?

Kramfors har två varumärken- ett organisationsvarumärke - Kramfors kommun, och ett platsvarumärke - Kramfors - mitt i Höga Kusten.
Båda fyller viktiga funktioner.
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ANVÄNDNING

En attraktiv plats
Med platsvarumärket avses hela det geograﬁska
området Kramfors och alla verksamheter som ryms

Och ibland möts de båda
Eftersom kommunen är en stolt del av Kramfors,
använder vi också platsvarumärket i sammanhang
där vi kommunicerar och marknadsför platsens
totala erbjudande. Många delar i kommunprofil
och platsprofil är dessutom gemensamma: som
färgerna, tonaliteten, mönstret och bildspråket.
Denna enhetlighet bidrar till att det ena
varumärket förstärker det andra.

P L AT S VA R U M Ä R K E

En trygg och ansvarstagande kommun
Kramfors kommuns varumärke står för kommunen
som verksamhet och juridisk person. Det innebär
att allt som handlar om kommunal service till
medborgarna, legala aspekter eller förändringar i de
kommunala verksamheterna ska ha vår egen logotyp
som avsändare.

inom kommungränsen. Inom platsvarumärket
ryms alltså föreningar, företagare och festivaler,
myndigheter och organisationer. Platsvarumärket
ägs och drivs av alla som bor och verkar här.
Det innebär att alla som vill kan använda
platsvarumärket för att sätta Kramfors
på kartan.

KOMMUNPROFIL

Platsen eller kommunen

FÖRORD

Kommunens personlighet
Våra värderingar är basen i vår verksamhet och
handlar om det vi gör och säger – varje dag. De
värdeord vi har enats om i Kramfors kommun är:

Dessa egenskaper ska genomsyra all kommunikation
och förstärka vårt budskap. Främst inte som ord i
sig själva, utan genom att de sätter tonen, både i
bildspråket och genom att våra texter andas dessa
egenskaper och bevisar för mottagaren hur vi lever
upp till dem i vardagen. Denna tonalitet kan sägas
vara vår personlighet.
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Inspirerande
Det vi väljer att kommunicera ska vara till nytta
för, och inspirera målgruppen. Tillsammans tittar vi
framåt och vi visar vägen genom goda exempel och
ambassadörer.

ANVÄNDNING
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Nära
Ett nära och öppet tilltal – språkligt och visuellt
– bjuder in mottagaren och inger förtroende. Vi
anpassar budskapen mot vår målgrupp och visar
genom kommunikationen att vi bryr oss och har
förståelse för mottagaren.

Det är viktigt
att tonaliteten
genomsyrar
alla delar av
kommunikationen,
oavsett kanal.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Tryggt, nära och inspirerande

Tryggt
Vår kommunikation ska vara tydlig och lätt att förstå.
Vi lämnar ingen utanför. Mottagaren ska inte behöva
fundera över vem som är avsändare eller till vem vi
vänder oss.

KOMMUNPROFIL

Tonalitet

FÖRORD
KOMMUNPROFIL
P L AT S VA R U M Ä R K E

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi
berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet,
skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker.
Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter
att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

ANVÄNDNING
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Både kommun- och platsprofil förstärker Kramfors som
en central del av Höga Kusten. Förutom att visa just
detta, är den här bilden vald för sin vackra övergång
från det himmelsblå till det sandstensgula i vår profil.
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FÖRORD

Innehåller riktlinjer för hur du använder exempelvis
logotyp, färger och typografi i kommunikationsmaterial
där Kramfors kommun står som avsändare.
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P L AT S VA R U M Ä R K E

Logotypen
Kommunvapnet
Särskild profilering
Färger
Typsnitt
Grafiska element
Bilder
Tilltal
Samprofilering

KOMMUNPROFIL

KOMMUNPROFIL

ANVÄNDNING
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FÖRORD

En tydlig avsändare
Du får inte ändra på vapnet, texten eller storleksförhållandet mellan dem på något sätt. Delarna i
logotypen får inte heller särskiljas från varandra
(se särskilt avsnitt om vapnet för undantag).

P L AT S VA R U M Ä R K E

Vår logotyp – kommunvapnet tillsammans med
ordbilden Kramfors kommun – är den gemensamma
symbolen och kännetecknet för all kommunal
verksamhet. Den samlar alla våra förvaltningar,
nämnder, tjänster och projekt under sig. Vi använder
logotypen i all kommunikation, så att mottagarna
uppfattar att det är Kramfors kommun som är
aktör och avsändare. Det innebär att det alltid är
kommunen, inte en verksamhet, som står bakom
service, tjänster och aktiviteter.

KOMMUNPROFIL

Logotypen

ANVÄNDNING
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FÖRORD

Logotypen
En tydlig avsändare

Logotyp – varianter

Egna logotyper får inte förekomma. Det är
inte heller tillåtet att skapa nya logotyper
genom att sätta förvaltningsnamnet eller en
verksamhetsbenämning tillsammans med
logotypen.

KOMMUNPROFIL

Logotypen finns i två olika varianter, en liggande
och en stående. Det är den liggande logotypen som
är den primära, det vill säga den som vi använder i
första hand.

Primär logotyp. Liggande format.

Sekundär logotyp. Stående format.

Frizon. Liggande logotyp.

Frizon. Stående logotyp.
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ANVÄNDNING
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P L AT S VA R U M Ä R K E

Logotypens mått och frizon
Logotypen ska avbildas på ett tydligt sätt, så att
vapnet och texten syns tydligt.
Utrymmet runt logotypen (innanför den streckade
linjen) kallas frizon och innanför denna placerar vi
inga grafiska element eller texter. Frizonen
bidrar till att logotypen ger ett starkt och estetiskt
intryck. Frizonen motsvarar höjden på versala
bokstaven ”K” i namnet Kramfors.
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FÖRORD

Logotypen
En tydlig avsändare

Logotyp – färgvarianter

Logotypen består av fyra färger som har följande
sammansättning.

100 18 0 0
639
0 122 188
#007ABC
S2060-R90B

CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS

0 20 60 20
7510
192 160 98
#C0A062
S3030-Y10R

CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS

0 0 0 25
Cool Gray 4
182 181 180
#B6B5B4
S2500-N

CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS

Vapnet i färg med svart text. Används på ljus bakgrund.

Vapnet i färg med vit text. Används på mörk bakgrund.

Enfärgad svart. Används på ljus bakgrund.

Enfärgad vit. Används på mörk bakgrund.

P L AT S VA R U M Ä R K E

CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS

KOMMUNPROFIL

Logotypen finns i olika färgvarianter; vapnet i färg
tillsammans med svart eller vit text, en enfärgad
svart och en enfärgad vit. De enfärgade varianterna
använder vi där det inte passar med färg eller där
det inte är möjligt att använda flerfärgstryck.
Samma färgvarianter finns också för den stående
logotypen.

0 0 0 100
Process Black
31 26 23
#1F1A17
S9000-N

ANVÄNDNING
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FÖRORD

En symbol vid speciella tillfällen
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ANVÄNDNING
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P L AT S VA R U M Ä R K E

Som representant för kommunen använder normalt
anställda, ledare och förtroendevalda Kramfors
kommuns logotyp, både i nationella och internationella sammanhang.
I vissa sammanhang är det också tillåtet att använda
enbart kommunvapnet med borgkronan. Det kan vara
vid särskilt högtidliga och traditionella tillfällen, som
jubileum, vänortsutbyten, vissa utlandskontakter och
statsbesök. Vi använder också vapnet vid enstaka
tillfällen som en symbol på produkter och i digitala
kanaler.
Alla användningar av kommunvapnet ska diskuteras
med kommunikationsenheten: kommunikation@
kramfors.se

KOMMUNPROFIL

Kommunvapnet
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FÖRORD

Kommunvapnet
En symbol vid speciella tillfällen

Regler för användning
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...och på mörk bakgrund.

Enfärgad svart. Används på ljus bakgrund.

Enfärgad vit. Används på mörk bakgrund.

ANVÄNDNING

Historia
Kramfors kommunvapen stod tidigare för Kramfors
stad men övertogs av Kramfors kommun när
denna bildades 1974. Kramfors stad bildades av
Gudmundrå socken, som redan på 1600-talet
hade en fågel i sitt sigill. Som ett resultat av detta,
samt att invånarna har kallats för ”kråkor”, valde
man en kråka som fågel på kommunvapnet. Bron
ska representera Sandöbron mellan Lunde och
Klockestrand.

Vapnet i färg. Kan användas på både ljus...

P L AT S VA R U M Ä R K E

Så beskrivs vapnet
Blasonering är en traditionell beskrivning av ett
vapen i text. Kommunvapnets blasonering lyder:
”I fält av silver en blå, genomgående bro i ett spann
och däröver en blå fläkt kråka, med beväring av
guld, därest dylik skall komma till användning.”

KOMMUNPROFIL

Exempel där användning av kommunvapnet
kan vara tillåten är i våra sociala medie-kanaler,
på pennor, metallpins för kläder och flaggor
placerade på kommunala byggnader.
För kommunvapnet gäller samma regler som för
hela logotypen vad gäller färgvarianter, friyta,
placering och bakgrunder.
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FÖRORD

När stora fördelar finns

perspektiv som målgrupp, marknad, framtidsplaner
och behov av tydlighet. Beslut i dessa frågor tas av
kommunikationsenheten.
Kontakta kommunikationsenheten via:
kommunikation@kramfors.se

P L AT S VA R U M Ä R K E

Huvudregeln är att alla kommunala verksamheter
ska följa den kommunala grafiska profilen med
Kramfors kommun som avsändare.
Om det finns starka skäl till, och behov av, ett
tydligare uttryck för en viss verksamhet, tjänst, eller
projekt kan det ibland finnas utrymme att göra det
inom grafiska profilen. Exempel kan vara speciella
bilder eller illustrationer, färger och ikoner.
(dock inte egen logotyp).
Ett sådant undantag från huvudregeln sker utifrån

KOMMUNPROFIL

Särskild profilering

ANVÄNDNING
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FÖRORD

Med känsla av Höga Kusten

Färgerna är hämtade direkt ur vår natur och
harmoniserar därför med de intryck som finns i vår
omgivning, för äkta och ärlig kommunikation.
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ANVÄNDNING

För frågor kring användningen av färger kontakta
kommunikationsenheten:
kommunikation@kramfors.se

P L AT S VA R U M Ä R K E

Färger talar effektivt till den mänskliga hjärnan – och
fångar därmed mottagarens uppmärksamhet. Därför
är användning av färger är en viktig del i Kramfors
kommuns visuella identitet. Den grafiska profilen
innehåller en palett av färger som tillsammans ska
ge uttryck åt organisationens bredd.

KOMMUNPROFIL

Färger

18

FÖRORD

Färger
Med känsla av Höga Kusten

Färgpalett

Längre texter bör i princip alltid sättas i svart eller
mörkt grått mot vit bakgrund. Är bakgrunden
färgad blir resultatet nästan alltid bättre med
en vit eller ljusgrå färg. På så vis skapas en god
kontrast och läsbarheten blir hög.
Färg kan dock i vissa fall användas på text.
Detta kan förekomma vid kortare textmassor, till
exempel rubriker. Bakgrunden bör då vara vit.

Himmel

Himmelsblå är en positiv
färg som signalerar
pålitlighet och trygghet.
I Kramfors är vi stolta
över att ha blå vindar och
vatten – blå himlar och
hav.
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78 28 13 1
2454 C
29 144 189
#1D90BD
S1560-R90B

Skog är en grön och
harmonisk färg som
symboliserar naturen. Vi
förknippar den med hälsa,
miljö och framåtsträvande.
Grönt är en positiv färg
som ger oss friskhet och
fart till äventyr.

CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS

86 39 89 38
7733 C
33 88 50
#215832
S 4050-G

Rapakivi

Sandsten

Hav

Rapakivi representerar
ursprung och urkraft. Den
naturnära och mer dovt
röda färgen återfinns
i Nordingrågraniten,
som är unik i vårt
närområde. Rött fångar
vår uppmärksamhet och
är färgen vi ser först och
glömmer sist.

Sandsten känns som
den varma klippan på
sommaren och är en
naturlig gul färg som
för tankarna till närhet.
Optimism och glädje från
soliga dagar vid kusten
ger kreativitet som räcker
året om.

Hav är hjärtat som slår
i Höga Kusten och
Ullångersfjärdens vatten.
Djupblå är en lugn färg
som låter tankarna vila och
får kroppen att slappna av.
Med två nyanser av blått i
vår profil betonar vi även
den viktiga kopplingen till
vår livsnerv – den mäktiga
Ångermanälven.

CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS

CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS

CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS

0 75 51 0
2346 C
206 93 98
#CE5D62
S 0560-R

16 27 65 4
7502 C
215 180 106
#D7B46A
S 3020-Y

96 61 34 21
2186 C
0 79 113
#004F71
S 3560-R90B

ANVÄNDNING

CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS

Skog

P L AT S VA R U M Ä R K E

Att använda färg
Samtidigt som färger är viktiga ur många
perspektiv är det viktigt att använda dem på rätt
sätt. Våra färger har varierande styrka och
signalerar snabbt olika känslor. Med en strategisk
och medveten grafisk formgivning förstärker vi
dessa egenskaper och tillgodoser dessutom krav
på synlighet och tillgänglighet.

Komplementfärger
KOMMUNPROFIL

Vår färgpalett består av fem olika färger. Förutom
färgerna i paletten finns alltid vit som grund. Varje
färg kan tonas i steg om 20 procent för att skapa
variation och mångfald. Det betyder att alla färger
kan användas i 20, 40, 60, 80 och 100 procent.

Grundfärg
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FÖRORD

Enhetligt och lätt att läsa

P L AT S VA R U M Ä R K E

Typografin är en viktig del av vår grafiska profil
och ska alltid användas konsekvent. Oavsett
sammanhang ska vi använda oss av de valda
typsnitten. Detta skapar ett enhetligt och tryggt
intryck. God typografi hjälper till att göra texter
lättlästa och tillgängliga. Våra typsnitt delas
i kontorstypsnitt och typsnitt för extern
kommunikation. I alla situationer ska vi kunna arbeta
på ett professionellt sätt med typografi oavsett
vilken teknik, programvara och detaljkunskap vi har.

KOMMUNPROFIL

Typografi

ANVÄNDNING
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FÖRORD

Typografi
Enhetligt och lätt att läsa

Kontorstypsnitt

Typsnitten vi använder är Calibri och Times New
Roman. Calibri i utförandet Bold används för
rubriker, medan Calibri Regular passar bättre för
kortare texter. Times New Roman i utförandet
Regular använder vi i längre texter.

Calibri Regular – Brödtext, kortare texter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö/1234567890#%&?!
Times New Roman Regular – Brödtext, längre texter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö/1234567890#%&?!

P L AT S VA R U M Ä R K E

Aa
Aa
Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö/1234567890#%&?!

KOMMUNPROFIL

Vi använder vi oss av typsnitt som med säkerhet
finns i alla datorer. Kontorstypsnitten används i alla
mallar för texthantering och är välkända till sitt
utseende. Därmed skapas en trygg visuell bild, som
underlättar läsandet.

Calibri bold – Rubriker, ingresser

ANVÄNDNING

20

Grafisk profil | Kramfors kommun

21

FÖRORD

Typografi
Enhetligt och lätt att läsa

Extern kommunikation

Grafisk profil | Kramfors kommun

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö/1234567890#%&?!
Asap Regular – Brödtext, kortare texter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö/1234567890#%&?!
Noto Serif – Brödtext, längre texter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö/1234567890#%&?!
ANVÄNDNING
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Asap Bold Italic – Rubriker (används sparsamt)

P L AT S VA R U M Ä R K E

Exempel på material som faller under extern
kommunikation är skyltar, affischer, annonser,
broschyrer, rapporter och digitala kanaler

Aa
Aa
Aa
Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö/1234567890#%&?!

KOMMUNPROFIL

I extern kommunikation, såväl på webben som i
tryckt format, använder vi oss av Asap och Noto
Serif. Asap Bold används till rubriker och ingresser,
medan Asap Regular passar bättre för kortare
texter. Asap Bold Italic kan även den användas för
rubriker, om än mycket sparsamt; huvudsakligt
utförande för rubriker är Asap Bold. För brödtext
och längre texter använder vi Noto Serif.

Asap Bold – Rubriker och ingresser
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FÖRORD

Ett återkommande visuellt grepp

Med konsekvent användning skapar våra grafiska
element igenkänning och hjälper till att hålla ihop
vår kommunikation. Samtidigt ser de till att Höga
Kusten alltid är närvarande i vårt visuella uttryck.

Det eviga strecket som aldrig släpper taget skapar
ett kontinuum och symboliserar att det vi gör
genomsyrar hela vår region, utan paus, i en ständig
resa framåt.
För frågor kring användningen av mönsterpassningar
kontakta kommunikationsenheten:
kommunikation@kramfors.se

P L AT S VA R U M Ä R K E

Grafiska element har vi för att förstärka och
tydliggöra vårt varumärke. På ett kreativt sätt
lyfter de fram våra landmärken Högakustenbron
och Skuleberget, liksom det kuperade landskapet,
öar, hav, älv och skog.

KOMMUNPROFIL

Grafiska element

ANVÄNDNING
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FÖRORD

Grafiska element
Ett återkommande visuellt grepp

Mönster och bård
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Kan förlängas horisontellt.

Bård

ANVÄNDNING

Vid användning av våra grafiska element, oavsett
kanal, får varken mönster eller bård placeras så att de
slutar i ”luften”, de måste alltid vara utfallande i båda
riktningar, dvs så att de går ända ut mot en kant eller
att avslut på den valda ytan.
(Vid utskrift av dokument där mönstret finns med, och
det finns fysiska begränsningar i skrivaren att skriva
ända ut till kant, är det ett naturligt undantag som är
tillåtet.)

Går att repetera skarvlöst.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Bården visar, till skillnad mot mönstret, på ett tydligare
sätt våra vanligaste siluetter och ska alltid placeras
som en sidfot. Dessutom får bården aldrig användas
som effekt där den beskärs eller integreras med andra
visuella element, bården ska alltid stå för sig självt.

Mönster

KOMMUNPROFIL

Våra grafiska element består av ett mönster och en bård
som kan anpassas till flera olika storlekar och ytor.
Mönstret är utformat och tänkt som en bakgrund
där den abstrakta utformningen ger dynamik och liv
till vår identitet. Det går att använda i sin helhet, där
de fyra linjerna fortsätter i oändlighet om mönstret
repeteras. Valda delar kan vi också använda för att
skapa ett dynamiskt och lekfullt element, i ett nästan
oändligt antal uttryck med samma grundkaraktär.

24
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Grafiska element
Ett återkommande visuellt grepp

Bård
KOMMUNPROFIL

Bården placerar vi alltid i botten av en yta
så att den fyller sitt syfte som sidfot. Den måste
alltid användas i sin helhet och får inte beskäras
eller roteras. Vi använder den i profilens alla färger.
Den kan förlängas till vänster så långt
det behövs och kan motiveras. Det finns inga
begränsningar så länge motivet som
bården illustrerar alltid är synligt.
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ANVÄNDNING

Bården får du bara förlänga till vänster,
men däremot så långt du behöver för
respektive användning.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Välkommen till Kramfors!

25
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Grafiska element
Ett återkommande visuellt grepp

Mönster

Bakgrundsplattan är tonad från 100 till 60 procent
av grundprofilfärgen ”Himmel”. Toningen får inte
ändras eller vridas. Mönstret är alltid i samma färg
som bakgrundsplattan.

Från delar av grundmönstret kan
bakgrundsplattor skapas

Får beskäras till önskad form

P L AT S VA R U M Ä R K E

För frågor kring färger eller önskade mönsterpassningar kontakta kommunikationsenheten:
kommunikation@kramfors.se

KOMMUNPROFIL

Mönstret kan du antingen använda i sin helhet
eller i valda delar för att passa användning och
uttryck. De finns att hämta på intranätet.

ANVÄNDNING
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När vi väcker känslor

P L AT S VA R U M Ä R K E

Valet av bilder påverkar vår kommunikation på ett
genomgripande sätt. Användningen av bilder har
flera syften, de kan till exempel väcka intresse, väcka
känslor, skapa stolthet, visa upp något eller redovisa
hur något går till. Fotografier och bilder är alltså en
viktig del i Kramfors kommuns kommunikation.

KOMMUNPROFIL

Bilder

ANVÄNDNING
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Bilder
När vi väcker känslor

Tonalitet i bild

De egenskaper som ska sätta tonen i vårt
bildspråk är:

		Nära
		Inspirerande

27
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Mediabank
Du hittar Kramfors kommuns mediabank via
intranätet. Här kan du söka efter och ladda
ner fotografier. De bilder som finns där följer
dataskyddsförordningen GDPR.
Kvalitet, rättigheter och skyldigheter
Fotografier ska vara av god kvalitet, ha varierande
motiv och spegla kommunen som helhet. Om
du använder andra fotografier än de som finns
i mediabanken måste du själv se till att

Det är inte tillåtet att använda sig av andras bilder
som du hittar på nätet. Äganderätten till ett foto är
alltid upphovsmannens.

ANVÄNDNING

Det gäller bilder vi använder i kommunövergripande kommunikation, men även för
verksamheternas bildanvändning. Naturligtvis
finns det tillfällen när vi behöver förmedla andra
egenskaper och känslor och då väljer vi
bilder utifrån det.

Jämlikt bildspråk
Samhället är uppbyggt av mångfald. Därför
behöver vi vara medvetna och jämlika i vårt
bildspråk, så att alla blir inkluderade – oavsett
etnicitet, religion, funktionsnedsättning,
könsidentitet och sexuell läggning. I vårt val av
bilder ska vi alltid motverka stereotyper.

GDPR följs. Det innebär att identifierbara och/eller
namngivna individer måste ge sitt samtycke innan
publicering. Handlar det om barn måste föräldrar
vidtalas. Översikts- och avståndsbilder räknas till
allmänintresse.

P L AT S VA R U M Ä R K E

		Tryggt

För att bygga bilden av Kramfors som en attraktiv
kommun att bo, leva och arbeta i vill vi också visa
mänsklig aktivitet. Om inte människor finns med
på bilden i person, går det att signalera liv ändå.
Kanske med en cykel, personer på avstånd, en
spade i en sandlåda eller fika på en strand.

KOMMUNPROFIL

De känslor som skapas i oss när vi ser en bild
beror på faktorer som till exempel bildens
komposition, motiv, beskärning, storlek och
samverkan med eventuell rubrik eller text.
Om vi har tänkt ut vad vi vill förmedla med
en bild, är chansen större att vi lyckas med
kommunikationen.
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Bilder
När vi väcker känslor

Lämpliga bilder

Bilderna ska ha klara, friska färger och vara
tagna i äkta natur och miljöer, utan pålagda
specialeffekter. Ljuset är viktigt. Det är möjligt
med trevliga skymnings-/gryningsbilder,
men se till att de inte blir dunkla.

Bilder på människor ska visa på ett trevligt
bemötande, en trygg känsla och egenskaper som
nyfikenhet, kreativitet och engagemang. Vi vill
visa ansikten (helst utan solglasögon)
och det är viktigt med gemenskap, glädje,
aktivitet och närhet mellan människor.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Naturbilder ska visa berg, hav, älv och skog. De
ska ge känsla av frihet, öppna landskap och
hållbar miljö.

KOMMUNPROFIL

Dessa bilder exemplifierar den visualisering som
går i linje med vårt varumärke och vår tonalitet.
Riktlinjerna gäller även för rörliga bilder.

ANVÄNDNING
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Tillgängligt och lyhört

Tilltalet är otroligt viktigt! Det kan antingen fånga
läsaren, eller få oss att helt tappa intresset för en text.

Krångla inte till det. Tala så att folk begriper och
lämna ingen utanför. Otydliga texter leder till onödiga
missförstånd och frågor.
Våga vara personlig. Tilltala den du riktar dig till. Skriv
som att du svarar på en fråga från en tänkt person.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Språklagen ställer krav på att offentliga verksamheters kommunikation ska vara vårdad, enkel
och begriplig. Den lagen ska vi följa. Förutom
grundkravet på förståelse, vill vi också att kommuninvånarna ska få en positiv upplevelse av oss, känna
gemenskap och att vi vill deras bästa. Vi utgår från
vår övergripande tonalitet, som är: Tryggt, nära och
inspirerande (se sidan 8). Här ger vi riktlinjer kring
hur tonaliteten tar sig uttryck i de ord vi skriver.

Definiera till att börja med vilka du riktar dig till
och försök förstå läsarnas behov och förväntningar.
Fundera också på vad du vill att de ska veta, känna
och göra. Anpassa svårighetsgrad, stil och innehåll i
din information därefter.

KOMMUNPROFIL

Tilltal

Uppmuntra till dialog, för att på lång sikt skapa
relationer. Vi ska vara en tillgänglig och lyhörd
organisation. Visa hur och var läsaren kan ta kontakt.
ANVÄNDNING
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Tilltal
Tillgängligt och lyhört

Klarspråk i praktiken
Använd genomgående du-tilltal och undvik
formella tilltal som Ni och Er. Du-tilltal minskar
avståndet till mottagaren.

Här kommer en checklista som du kan använda
när du granskar och bearbetar din text. Låt gärna
någon annan läsa den också. Det är lätt att bli
blind för sina egna skrivfel.

Undvik förkortningar i texter för att få bra läsbarhet
och minska risken för missförstånd.
Undvik krångliga uttryck och uttryck som bara du
och kollegorna förstår. Är de nödvändiga – förklara
dem.

Undvik långa prepositioner som rörande,
beträffande och angående. Använd i stället ord som:
om, på, för, till.
Använd aktiva verb istället för inaktiva. ”Skicka in
din ansökan” i stället för ”Ansökan skickas in av dig”.
Skriv i presens. Vi är här och nu.

Variera meningslängden för bättre flyt. Långa
meningar med många bisatser försvårar läsningen.
Använd tydliga och informativa rubriker. Rubriken
ska sammanfatta och spegla det texten handlar om.

Undvik överdrifter, superlativ (som bäst, sämst,
vackrast) och att vara för översvallande. Fokusera
på att förmedla värden och fördelar med
intressanta fakta.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Är målgruppen bred behövs kanske en extra lättläst
version, eller översättning till flera språk?

Undvik krångliga, ålderdomliga och byråkratiska
ord som: skall, såsom, inkomma, erhållen, utgår,
föreligga, åligger, avge, häva och föreskriven.
Se ”Svarta listan” (Regeringskansliet) för mer
information och exempel på ersättningsord.

KOMMUNPROFIL

Klarspråk är motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Det betyder inte att det är ett simpelt
språk, utan att det är tydligt och korrekt.

ANVÄNDNING
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I samarbeten med andra aktörer
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ANVÄNDNING
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P L AT S VA R U M Ä R K E

Med samprofilering menar vi att en annan
avsändare, identifierad av en egen logotyp, står
tillsammans med Kramfors kommuns logotyp vid
olika samarbeten. För samarbeten krävs oftast ingen
unik grafisk identitet, utan vi använder namnet på
samarbetet tillsammans med varje aktörs logotyp
(eller enbart i text vid platsbrist). När Kramfors
kommun är avsändare använder vi vår grafiska
identitet, när en samarbetspartner är avsändare
använder de sin grafiska identitet. Det är främst
innehållet i samarbetet – vad det ska uppnå – som
behöver vara konsekvent.
Kontakta alltid kommunikationsenheten för
konsultation vid uppstart av samarbete med andra
avsändare, via: kommunikation@kramfors.se

KOMMUNPROFIL

Samprofilering

32
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Samprofilering
I samarbeten med andra aktörer

En del av platsen

Där Kramfors kommun är del av ett samarbete
med annan avsändare, som inte tillhör Kramfors
kommun, vill vi synas med logotyp och med
beaktande av frizon och minsta tillåtna storlek.
Inget annat i denna manual är styrande vid dessa
tillfällen.

Om kommunen är en part i ett större samarbete
som presenterar platsens totala erbjudande kan vi
med fördel använda platsvarumärkets logotyp som
gemensam profilbärare. Detta kan ske med eller
utan kompletterande avsändarlogotyper, beroende
på hur viktigt det är för deltagande parter att få
synas som en aktör. Där avsändarlogotyper syns
ska Kramfors kommun visas i samma utsträckning
och storlek som övriga aktörer.

Samprofilering där Kramfors kommun
är en del av platsen. Exempel på
samprofilering vid samarbeten som
presenterar platsens totala erbjudande.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Exempel på samprofilering vid
samarbeten som inte har som
huvudsyfte att profilera platsen.
Som grundregel, oavsett
samarbete, ska aktörers logotyper
i första hand användas. Endast vid
utrymmesbrist kan man skriva ut
aktörernas namn

Samprofilering där Kramfors kommun är en del
av platsen Kramfors är det enda tillfälle när både
platsvarumärket och Kramfors kommuns logotyp
kan användas samtidigt på samma yta.

KOMMUNPROFIL

En del av ett samarbete

ANVÄNDNING
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Ett tryggt och nära visuellt tilltal bjuder in
mottagaren och inger förtroende. I Kramfors gör vi
saker tillsammans och bryr oss om varandra

34

FÖRORD

För att underlätta platsvarumärkesbyggande har vi skapat
en gemensam logotyp för Kramfors. Den skapar helhet och
igenkänning – oavsett avsändare.

34
35
36

P L AT S VA R U M Ä R K E

PLATSVARUMÄRKE

KOMMUNPROFIL

Platsvarumärket
Platsvarumärkets logotyp
Logotypens regler

ANVÄNDNING
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Stolthet och engagemang

där inflyttningen ökar och företag vill etablera sig.
Platsvarumärkets logotyp är uppbyggd som en
kombination av ortsnamn och bildmärke. Den
speglar det vackra landskapet, vår plats i Höga
Kusten och den kreativitet, kraft och öppenhet
som finns hos invånarna i Kramfors kommun.
Detta ger stora möjligheter till anpassningar till
alla typer av intressenter och samarbetspartners
som på så sätt bygger en helhet och igenkänning
av platsen Kramfors.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Ett platsvarumärke är summan av de associationer
som finns kring platsen, hos invånare och omvärlden.
Det handlar om att vi som bor och verkar på
platsen, i budskap och gemensamma satsningar,
visar stolthet över vad vi har att erbjuda. Vi ska
aktivt associera styrkorna till platsvarumärket och
under en gemensam platslogotyp. Logotypen kan
användas i många sammanhang och av flera aktörer
i samverkan. Tillsammans visar vi ett attraktivt
Kramfors där vi trivs och stannar i vår kommun,

KOMMUNPROFIL

Vårt platsvarumärke

ANVÄNDNING
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Vårt Platsvarumärke
Stolthet och engagemang

Himmel

Skog

Rapakivi

Sandsten

Hav

Vit

P L AT S VA R U M Ä R K E

Platsvarumärkets logotyp lyfter fram positiva
värden för den geografiska platsen Kramfors
kommun. Inte minst som en central del av Höga
Kusten – med landhöjningen och naturvärldsarvet
– men också de egenskaper vi tycker kännetecknar
oss som bor här. Logotypen leder tanken till:
- vårt vackra, kuperade landskap
- kreativitet och öppenhet för nya idéer
- styrkan i att göra saker tillsammans
- Högakustenbron som landmärke i världsarvet
- vår centrala plats i Höga Kusten

Svart
KOMMUNPROFIL

Platsvarumärkets
logotyp

Färger
Platsvarumärket kan användas i alla profilfärger,
samt svart och vit. Den svarta versionen används
för utformningar i gråskala. Den negativa, eller vita
versionen, används mot mörka bakgrunder.
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ANVÄNDNING

Bakgrunder
Rätt bakgrund säkerställer att logotypen syns
tydligt och har god läsbarhet. Logotypen ska alltid
placeras på neutrala ytor.

37

FÖRORD

Vårt Platsvarumärke
Stolthet och engagemang

Frizon

Minsta storlek
25 mm
KOMMUNPROFIL

Logotypens frizon
Utrymmet runt logotypen kallas frizon och
innanför denna får inga grafiska element eller
texter placeras. Frizonen bidrar till att logotypen
ger ett starkt och estetiskt intryck. Frizonen
motsvarar höjden på versala bokstaven ”K” i
namnet Kramfors.
Logotypens mått
Logotypen ska avbildas på ett tydligt sätt, det vill
säga att symbolen och texten syns tydligt.
Minsta bredd är 25 mm.

Himmel

Skog

Rapakivi

Sandsten

Hav

Aa Aa Aa Aa

P L AT S VA R U M Ä R K E

Platsvarumäkets grafiska element
Platsvarumärket med dess logotyp och
kommunikation kan använda kommunprofilens
alla grafiska element – som typsnitt, färger,
bildspråk och mönster. Här gäller också
samma möjligheter och begränsningar som
de vi beskriver i tidigare avsnitt.

ANVÄNDNING
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Vi visar vägen genom goda exempel och
inspirerande ambassadörer. Gärna i form av
våra driftiga entreprenörer och företag!

39

FÖRORD

Allt blir lättare med praktiska exempel. Därför har vi samlat
några sådana som visar kommunprofilen applicerad på
exempelvis trycksaker, skyltar, bilar och kläder.

KOMMUNPROFIL
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P L AT S VA R U M Ä R K E

Kontorstryck
Powerpoint
Broschyrer och annonsytor
Skyltar och expomaterial
Profilprodukter
Arbetskläder
Fordon
Sociala medier
E-postsignatur
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Sida

1(2)

Kramfors XX-XX-20XX

Kramfors XX-XX-20XX

Kontorstryck

Uptias ut qui aut auditatur
Parcius verferro mil mos iment verum volupis utatem faccatur, undit rectum quia corrovit volenissit, sam consecest accus aut ad que con experro represtrum harum coratur,
simi, si rem et ut lautatus, quundam velenecero coreptatque custiunto id quibuscimil ea
nost adi quam aute videlique doluptas que et, sima que magnatur, et labo. Fugiandit que

Titel

elessundi dolore, esequibero blam am que pra quaspis ulparum es quiassit et qui bla pro
eos voluptaquo etur? Met inum sequodit vollab in et ut aborerum, consed ut mo quam
sim viducil istiat lamusda eperistia et dis arum et eatem velicipit reped eum faccuptas inullor poreper iosapientium qui sam, audame dolorios estet earum, ulpa natur aut earcim

Rovid enectatur, offictibus de rem
adia dolupic te reperep udigniam et

quam reruptasime doluptat et reraerro et velique di corrum ad quid ut prerferi aut eat

Sida

maioreni reptibus dolor ratiaes restiaerum nos doloressim eaturiam, sunt.

2(5)

Inctasp iciandae. Suntem. Architatem ex eum eum qui ni idi omnis aborem. Sape quost
ut et voluptur mo explaccum ditae. Omnia sit enimus et quossiminto corrum dolo qu-

RAPPORT

atibus, ut enitissint, ex esti cor ad qui cum que nonsendi quia se optaquo omniscias ne
Kramfors XX-XX-20XX
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quasint maximusdam lande ratatur, net quo elesed eruptatur suntur, eos velecto con

KOMMUNPROFIL

omnietus doloris dolorecepra autempe litium quaturest, con et mos verionsequia aspis-

rero quas ut ea dolupta temporunt quid eic tem hit vid ea ditate volorpossunt endis ni
ut quiscidel min nos expe con rem reicimus explit rem accusandit faccatibus qui dolores dellaboreped ma sin reptationet quo temodi blandaest laut quia provides verehendae cusci adit, voluptate volupta quidicimpore lit maio. Faccus, volestibus dolor aut ad
molupti onsequi doluptati tem. Rio. Bitis dolores sitempo ritiame plate nonsequat la
dolecturest voluptiosam faccabo. Ut occae quo quam reperum, tem inus conem alitio

Uptias ut qui aut auditatur

conseque inciaest, ut pa consecto eatur, similias sam, con nim aped quos
velitia andusciUptias
ut qui

Parcius verferro mil mos iment verum volupis utatem faccatur, undit rectum quia corrovit volenissit, sam consecest accus aut ad que con experro represtrum harum coratur,

entectecto velique ra sequis volum faciur, ipsam et et atisqui anditi quias
as verferro
nimusciamil mos iment verum volupis utatem faccatur, undit rectum quia corroParcius
non es ut landaer runtem quam, et veruptat voluptaecto volorro blaborevithendelit
et, qui
volenissit,
sam consecest accus aut ad que con experro represtrum harum coratur,

omnietus doloris dolorecepra autempe litium quaturest, con et mos verionsequia aspis-

aliquam enturem rerepel icienimi, vendam quo imi, omniet eium enihilicius.
omnietus doloris dolorecepra autempe litium quaturest, con et mos verionsequia aspis-

simi, si rem et ut lautatus, quundam velenecero coreptatque custiunto id quibuscimil ea

simi, si rem et ut lautatus, quundam velenecero coreptatque custiunto id quibuscimil ea

nost adi quam aute videlique doluptas que et, sima que magnatur, et labo. Fugiandit que

nost adi quam aute videlique doluptas que et, sima que magnatur, et labo. Fugiandit que

elessundi dolore, esequibero blam am que pra quaspis ulparum es quiassit et qui bla pro

elessundi dolore, esequibero blam am que pra quaspis ulparum es quiassit et qui bla pro

eos voluptaquo etur? Met inum sequodit vollab in et ut aborerum, consed ut mo quam

eos voluptaquo etur? Met inum sequodit vollab in et ut aborerum, consed ut mo quam

sim viducil istiat lamusda eperistia et dis arum et eatem velicipit reped eum faccuptas in-

sim viducil istiat lamusda eperistia et dis arum et eatem velicipit reped eum faccuptas in-

ullor poreper iosapientium qui sam, audame dolorios estet earum, ulpa natur aut earcim

ullor poreper iosapientium qui sam, audame dolorios estet earum, ulpa natur aut earcim

ta perspe il id maiorem re volorrum nate labo. Itatis mil illorio nsequatur? Odicil expelig
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atibus, ut enitissint, ex esti cor ad qui cum que nonsendi quia se optaquo omniscias ne

Datum för genomförd aktualisering

ut et voluptur mo explaccum ditae. Omnia sit enimus et quossiminto corrum dolo qu-

quasint maximusdam lande ratatur, net quo elesed eruptatur suntur, eos velecto con

quasint maximusdam lande ratatur, net quo elesed eruptatur suntur, eos velecto con

rero quas ut ea dolupta temporunt quid eic tem hit vid ea ditate volorpossunt endis ni

rero quas ut ea dolupta temporunt quid eic tem hit vid ea ditate volorpossunt endis ni

ut quiscidel min nos expe con rem reicimus explit rem accusandit faccatibus qui dolo-

ut quiscidel min nos expe con rem reicimus explit rem accusandit faccatibus qui dolo-

res dellaboreped ma sin reptationet quo temodi blandaest laut quia provides verehen-

res dellaboreped ma sin reptationet quo temodi blandaest laut quia provides verehen-

dae cusci adit, voluptate volupta quidicimpore lit maio. Faccus, volestibus dolor aut ad

dae cusci adit, voluptate volupta quidicimpore lit maio. Faccus, volestibus dolor aut ad

molupti onsequi doluptati tem. Rio. Bitis dolores sitempo ritiame plate nonsequat la

molupti onsequi doluptati tem. Rio. Bitis dolores sitempo ritiame plate nonsequat la

dolecturest voluptiosam faccabo. Ut occae quo quam reperum, tem inus conem alitio

dolecturest voluptiosam faccabo. Ut occae quo quam reperum, tem inus conem alitio

conseque inciaest, ut pa consecto eatur, similias sam, con nim aped quos velitia andusci-

conseque inciaest, ut pa consecto eatur, similias sam, con nim aped quos velitia andusci-

ta perspe il id maiorem re volorrum nate labo. Itatis mil illorio nsequatur? Odicil expelig

ta perspe il id maiorem re volorrum nate labo. Itatis mil illorio nsequatur? Odicil expelig

entectecto velique ra sequis volum faciur, ipsam et et atisqui anditi quias as nimuscia

entectecto velique ra sequis volum faciur, ipsam et et atisqui anditi quias as nimuscia

non es ut landaer runtem quam, et veruptat voluptaecto volorro blabore hendelit et, qui

non es ut landaer runtem quam, et veruptat voluptaecto volorro blabore hendelit et, qui

aliquam enturem rerepel icienimi, vendam quo imi, omniet eium enihilicius.

aliquam enturem rerepel icienimi, vendam quo imi, omniet eium enihilicius.
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quam reruptasime doluptat et reraerro et velique di corrum ad quid ut prerferi aut eat

aut auditatur
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FÖRORD

Presentationens startsida/rubrik

Powerpoint
KOMMUNPROFIL

Effektsida/kapitelsida rubrik
som kan gå på fler rader

S T YC K E R U B R I K

Sedit optam vel molorum qui corita pratent qui voluptas
ma non cum etur, quunt estruptatum vollautem conetur
sequam evene aut volecusanda cum labore parum dolum
quo mi, occae non et aruptatem

P L AT S VA R U M Ä R K E

Innehållssida rubrik

Ecti nonsernam rempostet que non con est, expelent,
serovitate nullis ex eius, sende coriorporro eum ipicitas
soluptatem.

ANVÄNDNING

41

Grafisk profil | Kramfors kommun

42

FÖRORD
KOMMUNPROFIL

Broschyrer och
annonsytor
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KOMMUNPROFIL

Skyltar och
expomaterial
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s.se

or
kramf
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FÖRORD

Arbetskläder
Verksamhetsnamn får inte placeras i direkt
anslutning till logotypen, men kan om man
vill tryckas på andra ställen.

TEKNISKA
AVDELNINGEN

KOMMUNPROFIL

kramfors.se
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FÖRORD

Fordon
KOMMUNPROFIL

Om det är för liten plats för
att placera logotypen på
främre dörren på en personbil,
kontakta kommunikation för
rådgivning, kommunikation@
kramfors.se
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Sociala medier
KOMMUNPROFIL
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ANVÄNDNING

Om det finns behov av att starta en kanal
inom sociala medier tar verksamhetschef
kontakt med kommunikationsenheten för att
förankra idé och syfte med kontot. Därefter
ansöker verksamheten om att starta ett
konto. Ansökan sker via e-tjänst på intranätet.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Den grafiska profilen ska prägla alla de
konton på sociala medier som drivs av
Kramfors kommun. Genom att använda oss
av en gemensam profil ökar förtroendet för
våra budskap och varumärket stärks.
Alla våra konton på sociala medier ska
därför innehålla en profilbild (ikon) som
visar att kontot tillhör Kramfors kommun.
Verksamheterna väljer fritt bland dessa
profilbilder.
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E-postsignatur

Calibri Regular - 12
Calibri Regular fet - 14
Calibri Regular - 12
Calibri Regular - 12
Calibri Regular - 12
Calibri Regular - 12
Calibri Regular kursiv - 12
Calibri Regular - 9

Din titel
Din enhet

Kramfors kommun
872 80 Kramfors
………………………………………….....................
Kundtjänst: 0612-800 00
Direkt: 0612-80X XX
E-post: ditt.namn@kramfors.se
www.kramfors.se
Facebook: www.facebook.com/Kramforskommun
Instagram: #kramforskommun

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun.

Vår e-postsignatur ska vara lika för alla inom kommunen. Vi använder inte
logotypen i signaturen, men vi ser till att tydliggöra ”namn” och ”Kramfors
kommun” med en större och kraftigare font för att man som mottagare
enklare snabbt ska se avsändare. I svarsmeddelandet är enbart namn
betonat. Avsändaren skrivs i typsnittet Calibri, svart text.

P L AT S VA R U M Ä R K E

Calibri Regular kursiv - 12

Ditt Namn
KOMMUNPROFIL

Nytt meddelande

Calibri Regular fet - 14
Calibri Regular kursiv - 12
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FÖRORD

E-postsignatur
Svarsmeddelande

Ditt Namn
Din titel
Telefonnummer
Kramfors kommun

KOMMUNPROFIL

Calibri Regular fet - 14
Calibri Regular kursiv - 12
Calibri Regular - 12
Calibri Regular - 12
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Även vintertid kan vi ta igen den skogsgröna och de två
blå nyanserna i vårt bildspråk. Här välkomnar vi den blå
timmen strax före soluppgång eller efter solnedgång!

