Grafisk
guide

Känslan av Sunne
Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer
och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne | Värmland
och organisationen Sunne kommun ska se ut. Till skillnad från de flesta
andra svenska kommuner och orter förknippas Sunne med berättande.
För att fylla varumärket med många berättelser om dagens Sunne
innehåller kommunens profil ett eget mönster som visar ”Sunnesaker”,
till exempel en teatermask och en vattenrutschbana.
Vi använder dessutom flera olika färger, som också symboliserar
mångfald och berättande. Färgerna är lekfulla och moderna i turkos,
limegrön, lila, orange och cerise. I profilen ingår symbol, mönster,
färgsättning, typografi och exempel på hur man kan använda de olika
elementen i olika produktioner.
I platsvarumärket Sunne | Värmland, som alla i Sunne kan använda
i sin marknadsföring, använder vi samma färger som i kommunens
mönster så att de kopplar till varandra. De värden som vi vill att Sunne
ska stå för är de som också är förknippade med Värmland, nämligen
underhållande, spännande, äkta och påhittig.
Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det
kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.
I den här broschyren kan du se hur det ser ut. Funderingar? Kontakta
informationsansvarig för Sunne kommun.

Om att ha ett platsvarumärke
Ett platsvarumärkes roll för att skapa attraktion till orten är en viktig
del i den tillväxtmodell som vi arbetat fram i EU-projektet Genius Loci.
Tillsammans med Sunne Turism, näringsliv, föreningar och intresserade
medborgare arbetade vi under 2010 med bilden av Sunne nu och i
framtiden.
Så har Sunne  | Värmland som platsvarumärke arbetats fram
Vi jobbade i en bred process för att skapa ökad omvärldskunskap hos
många människor om drivkrafter och metoder för lokal och regional
tillväxt. Alla bjöds in via annonser och e-post till öppna workshops och
seminarier. Mindre grupper med representanter från näringsliv, föreningar,
politiker och tjänstemän från Sunne kommun och Sunne Turism har
bearbetat de åsikter som kommit fram i arbetet.
Intervjuer med fokusgrupper i olika åldrar och olika kön har gjorts av
forskare på Karlstads universitet. Enkäter och intervjuer har också gjorts
för att ta fram hur människor utanför Sunne ser på oss. Varumärkesplattformen antogs av Sunne kommunfullmäktige i oktober 2010.
En platsvarumärkesgrupp
För att hålla arbetet med platsvarumärket levande finns det nu en
platsvarumärkesgrupp med representanter från näringslivet, turismen
och kommunen. Studerande vid de grafiska utbildningarna på Broby
Grafiska bjuds regelbundet in till gruppen för inspiration och förnyelse.
Hela varumärkesplattformen finns att läsa på
Sunne kommuns intranät under Skafferi/Grafisk guide.

Varumärkets värden
De värden som vi vill att Sunne ska stå för är de som också är
förknippade med Värmland, nämligen underhållande, spännande, äkta
och påhittig.
Så vill Sunne uppfattas i framtiden
Sunne ska uppfattas som den mest äkta värmländska platsen. Det
genuint värmländska ska förknippas med Sunne och vi vill tillföra nya,
energigivande värden till Värmlandsbilden.
Varumärkeslöfte
Värmland i koncentrat. Redan idag kan vi lova besökaren, det
etablerande företaget eller inflyttaren att Sunne är som att avnjuta
Värmland i koncentrerad form; landskapet, människorna, kulturen
– på ett underhållande, spännande, äkta och påhittigt sätt.
Varumärkesrelationer
Typiskt för just platsvarumärken är att (mentalt) närliggande varumärken
blir viktiga; de ger associationer och förväntningar. Den viktigaste
varumärkesrelationen för Sunne är förstås Värmland. De är ömsesidigt
beroende av varandra, och vår strategi går ut på att hämta draghjälp åt
Sunne från Värmlandsbilden. Det finns dessutom andra värdefulla varumärkesrelationer; Sagolika Sunne, Selma Lagerlöf, Mårbacka, Rottneros
Park, Broby Grafiska,
Västanå teater. Selma Spa+ med flera; fenomen som stärker bilden
av Sunne som den mest äkta värmländska platsen. Familjen av sådana
begrepp kan förändras över tiden, men typiskt är att de ger ett tillskott
till Sunnes kännedom och attraktivitet. Den som vill kommunicera Sunne
på ett framgångsrikt sätt, bör i hög utsträckning använda dessa begrepp
i sina berättelser om Sunne.
Sagolika Sunne
Vi har under arbetsprocessen värderat tilltron och entusiasmen för varumärket Sagolika Sunne. Slutsatsen är att lydelsen är mycket slagkraftig
när det gäller att lyfta fram berättartraditionen i Sunne och arvet från
starka personligheter som Selma Lagerlöf och Göran Tunström.
Sagolika Sunne kan därför användas som ett kompletterande
varumärke som kommunicerar Sunnes kulturella aktiviteter och
starka berättartradition som kan synas på plats i Sunne.
Begreppet kan med fördel användas i texter.

1a. Huvudavsändare
Använd platsvarumärket SUNNE | VÄRMLAND i vår marknadsföring. Använd
symbolen i färg i första hand och då i samma färg som eventuellt valt mönster.
Symbolen ska alltid återges rakt, vågrätt eller lodrätt. Den får inte beskäras
eller snurra i rörliga medier. Tänk på att alltid låta symbolen omges av luft, så
att den blir tydlig.

Kommentar:
Symbolen kan visas positivt, svart
text och negativt, vit text på svart
botten. Används symbolen i färg,
lägg den vit mot någon av dekorfärgerna eller någon av mönstren.
Symboler kan hämtas på Sunne
kommuns intranät, under Skafferi/
Grafisk guide.

1b. Lokal avsändare
Sagolika Sunne ska endast användas mot en målgrupp som finns på
plats i Sunne, framförallt i kulturinriktade sammanhang. Använd symbolen
i färg i första hand. Symbolen ska alltid återges rakt, vågrätt eller lodrätt.
Den får inte beskäras eller snurra i rörliga medier. För interna tjänsteskrivelser samt beslutsskrivelser som vänder sig till enskilda personer eller
företag rekommenderar vi kommunvapnet och mönsterplattan i svartvitt.
Tänk på att alltid låta symbolen omges av luft, så att den blir tydlig.

Kommentar:
Symbolen kan visas positivt,
svart text och negativt, vit text
på svart botten. Används
symbolen i färg, lägg den vit
mot någon av dekorfärgerna
eller någon av mönstren.
Symboler kan hämtas på Sunne
kommuns intranät, under
Skafferi/Grafisk guide.

1c. Kommunvapnet
Sunnes heraldiska vapen används av kommunens egna verksamheter.
Vapnet fungerar som kommunens logotyp och gör tydligt att Sunne
kommun står bakom verksamheten. Det står som en garant för oss
som en seriös, offentlig avsändare. Vapnet ska därför alltid finnas med
när kommunen är avsändare. Komplettera med Sunne | Värmland eller
Sagolika Sunne enligt vår grafiska guide.
Kommunvapnet kan användas i färg eller i svart/vitt. För interna tjänsteskrivelser samt beslutsskrivelser som vänder sig till enskilda personer eller
företag rekommenderar vi kommunvapnet och mönsterplattan i svartvitt.

2. Dekorfärger
Färgskala för obestruket papper, mörka respektive ljusa toner.
Kommentar:
Färgerna uppträder olika
beroende på val av material
PANTONE 2935
C100 M46 Y0 K0

PANTONE 320
C100 M0 Y31 K7

PANTONE 1505
C0 M42 Y77 K0

PANTONE 375
C41 M0 Y78 K0

PANTONE 240
C18 M94 Y0 K0

PANTONE VIOLET
C98 M100 Y0 K0

och medium. Tänk på att
samma färgblandning inte
ser likadan ut på bestruket
papper som på obestruket.
Vid tryck ska du därför
se angivelserna som ett

PANTONE 284
C55 M19 Y0 K0

PANTONE 319
C52 M0 Y19 K0

PANTONE 1485
C0 M27 Y54 K0

PANTONE 374
C24 M0 Y57 K0

PANTONE 237
C3 M49 Y0 K0

PANTONE 2645
C40 M36 Y0 K0

riktmärke att utgå ifrån. Begär
alltid färgprov.

3. Mönster
Mönster är lätt att känna igen och skapar tillsammans med våra färger koppling till
berättandet och mångfalden i Sunne. Mönstret används av Sunne kommuns verksamheter just för stark igenkänning. Mönstret monteras alltid i 100 %, linjebredd
1,5 pt i format upp till A3. Därefter anpassas det efter enhet.
För interna tjänsteskrivelser samt beslutsskrivelser som vänder sig till enskilda personer
eller företag rekommenderar vi kommunvapnet och mönsterplattan i svartvitt.

Mönster kan hämtas på Sunne
kommuns intranät, under Skafferi/
Grafisk guide.

4. Typografi
Vårt huvudtypsnitt är Helvetica Neue och Times New Roman.
Det används i all kommunikation där det går att säkra att resultatet
blir detsamma hos mottagaren, till exempel när wordmallar kan sparas
om till pdf eller när original tas fram för tryckning.
Kommentar:
Generellt kan man säga att
rubriker sätts i Helvetica Neue
Rubriker, melllanrubriker, ingresser e.t.c.

Brödtext

och brödtexter i Times New

Helvetica Neue 55 Roman

Times New Roman

Roman. Vårt sekundära typ-

Helvetica Neue 75 Bold

Times New Roman Bold

typsnitten inte finns att tillgå

Helvetica Neue 85 Heavy

Helvetica Neue 45 Light

snitt är Arial där de ordinarie

på webben, i e-postutskick
och liknande.

5a. Exempel på användning

Solent min et aut dolnis modia.

Solent min et aut dolnis modia.

Harciist, vit magnam et lit quis aut qui blacepe ritio. Nimolo venia
sernam, simint doloratus veri nonsequ atibus mossita culpari berovit
everchil eos mi, con nulparci doluptio verum evenes ex et occus et
a inverchit, as ero de odi cus essunt, sum es esendae verferum et
venis debitatisit qui none nobitate cus.

Powerpoint

0 01. E-mail info@sunne.se.

Mapp 210x297 mm

Kommentar:
Grundläggande kontorstryck och
material från Sunne kommun ska
använda huvudavsändaren.

B

Kommunvapnet ska alltid finnas med
när Sunne kommun är avsändare.
Kommunvapnet kan hämtas på Sunne
kommuns intranät, under Skafferi/
Grafisk guide.
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Anneli Jansson
Informatör/Title in english

Kuvert C4, C5

Kvarngatan 4, 1. Kommunkansliet,
SE-686 80 Sunne, Sweden
+46 565 164 14
+46 70 236 34 65
anneli.jansson@sunne.se
www.sunne.se

Visitkort 90x55 mm

5b. Exempel på användning
Vill du veta vad vi
menar med mänskligt
ledarskap?
Ditatia
com om
Låt
osstquatio
berätta
niet pe volenti ditatia
Britt-Inger Olsson.

Ut nim adiamet nos do conse doloborem quis augue tem nullaorer adio corper si. Deliquisl inibh ercipissisi tem zzrillaorem doloborero eu feuguerilit lore dipis am augait adio
eugiam velissit lore vendre digna facillam, consecte elisi.
Illaor sed dolum zzriuscipis duipit lore facilla accumsa ndiat. Leniatu eraesequis alit incip
exero dolorperat. Nit accum vulluptat iliquam, quat non hendre consed modolore dolum
vendip er aliqui tatetuer sequat lum aliquis nisi.

Ero eugiam aliquis cillam zzril iure ex esto doloborperos
ad tet dolor secte consequis ate vullums andigna feuisci
liquis ad tionsecte tat, veril ex enisit ut ulluptate min ut
nullandre tio conum irit adip elent ver si.

Am, ellorem illor re pe volentio. Offictas endic

tem iunt qui dolorum fugition reiusant arundel.
Tem iunt qui dolorum fugition reiusant arun.

Laorero conullaor in henis
Lis eui blaor ad exer ipiscil iquatummy nonsequis ad
dolorperat. Ut la feu feugiamet nibh euipis nonsed
eliquamcon ullaore et ex euipsum vel ulluptat, velenit
laorero conullaor in henis ate delesequi exer sustin eugue
ea alit doloborem zzriureros num irilit, conseniam,
consecte feuis alit atis diatie minis nisi tie molore exero
dolorem vullaorem doloreet autem dolobor periustrud
elit wis nim quipsum nulla aliquam, quismolore dolortio
core vel diam deliquam nonsenibh exer in venim dipit wis
dolestrud molutpat ullamet autpat auguerc ilisim alit ex

Ditatia tquatio comniet vel into cus de voluptatias que
pro tem que nonem a preperem. Nam, nestrun diorem
ute eliquatatur ario beatiusam inimpor rent et laccatem
landita sperovide
Consedi tatatusam illiqui venis rerum ide natati ab
ium. Et volores doloribus con re quae sed mos ut as am
eliquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum liquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum stias doluptur rendebis ditaepratis sum liquam nit
fugiaestias doluptur re.

a
bb
Jo

Uscipsumsan ut ad dolorer
Od ea faciduipit praestrud eugiat accum dolore consequ
ipsuscidunt lamcomm odolore modolum irit wis autpat,
conse magnit lutpatinit er sit ad te tate velisl inciduis adio
dolor sequi tem vullum veliquam, sed min ea faccum
molore molore vullaor sed do commy nisim duismol
orpercidunt aciliqu ametue consendipsum alit adionulla
ad delis nulla at.
Duisl utet luptat, quatue min ut nisi.Dolore vulla con
senit ulput lortism odolesto euisl utpat vel incilis diamet
ate tie minissiscip esto euis niam dolortisi.

Conse modolessim volenit lam dipit utpatue min hent
verit lore dolore eugiam zzrit nos ad modolobore dole
strud minit non ut wis ea feu feum adipsus ciliquamcore
conullum dolore tet ver alis non eugait dolor susto eliquat
veniatin utat ut nulla feugue del utat, se feugait doluptat
nullan hendrer sim quat. Uscipsumsan ut ad dolorer
summy nim volum zzrit nos dolobor sequisi.
To dolore vendit adit ut vulla cor iriure faciliquat eum
autpat amconsenisl dolessectem init prat. Ut dit nos-ali
quat. Dui tie mod magna accummy num zzriureros nibh
ex esecte molorper si.

n
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u
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Produktblad A4

Ditatia tquatio com
niet pe volenti ditatia
Am, ellorem illor re pe volentio. Offictas endic
tem iunt qui dolorum fugition reiusant arundel.
Tem iunt qui dolorum fugition reiusant arun.

Ditatia tquatio comniet vel into cus de voluptatias que
pro tem que nonem a preperem. Nam, nestrun diorem
ute eliquatatur ario beatiusam inimpor rent et laccatem
landita sperovide
Consedi tatatusam illiqui venis rerum ide natati ab
ium. Et volores doloribus con re quae sed mos ut as am
eliquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum liquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum stias doluptur rendebis ditaepratis sum liquam nit
fugiaestias doluptur re.

Ditatia tquatio com
niet pe volenti ditatia
Am,
ellorem illortquatio
re pe volentio. Offictas
Ditatia
comendic
tem iunt qui dolorum fugition reiusant arundel.
niet pe volenti ditatia
Tem iunt qui dolorum fugition reiusant arun.
Am, ellorem
illor revel
peinto
volentio.
Offictas endic
Ditatia
tquatio comniet
cus de voluptatias
que
temtem
iunt
dolorum
fugition
arundel.
pro
quequi
nonem
a preperem.
Nam,reiusant
nestrun diorem
Tem
iunt
qui
dolorum
fugition
reiusant
arun.
ute eliquatatur ario beatiusam inimpor rent et laccatem
landita sperovide
Ditatia
tquatio
comniet
vel venis
into cus
de voluptatias
Consedi
tatatusam
illiqui
rerum
ide natati abque
pro tem
que nonem
a preperem.
Nam,sed
nestrun
ium.
Et volores
doloribus
con re quae
mos utdiorem
as am
ute eliquatatur
ario beatiusam
et laccatem
eliquam
nit fugiaestias
dolupturinimpor
rendebisrent
ditaepratis
landita
sperovide
sum
liquam
nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
tatatusam
illiquiditaepratis
venis rerum
natatinit
ab
sumConsedi
stias doluptur
rendebis
sumide
liquam
ium. Et volores
doloribus
con re quae sed mos ut as am
fugiaestias
doluptur
re.
eliquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum liquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum stias doluptur rendebis ditaepratis sum liquam nit
fugiaestias doluptur re.

Annons
Kommentar:

Ditatia tquatio com
niet pe volenti ditatia

Ditatia tquatio com
niet pe volenti ditatia

Am, ellorem illor re pe volentio. Offictas endic

Am, ellorem illor re pe volentio. Offictas endic
tem iunt qui dolorum fugition reiusant arundel.
Tem iunt qui dolorum fugition reiusant arun.

Ditatia tquatio comniet vel into cus de voluptatias que
pro tem que nonem a preperem. Nam, nestrun diorem
ute eliquatatur ario beatiusam inimpor rent et laccatem
landita sperovide
Consedi tatatusam illiqui venis rerum ide natati ab
ium. Et volores doloribus con re quae sed mos ut as am
eliquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum liquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum stias doluptur rendebis ditaepratis sum liquam nit
fugiaestias doluptur re.

Ditatia
tquatio comniet
cus de voluptatias
que
Am, ellorem
illor re vel
pe into
volentio.
Offictas endic
pro
quequi
nonem
a preperem.
Nam,
nestrun diorem
temtem
iunt
dolorum
fugition
reiusant
arundel.
ute eliquatatur ario beatiusam inimpor rent et laccatem
Tem iunt qui dolorum fugition reiusant arun.
landita sperovide
Consedi
tatatusam
illiqui
veniscus
rerum
ide natati ab
Ditatia
tquatio
comniet
vel into
de voluptatias
que
ium.
Et volores
doloribus
con re quae
mos utdiorem
as am
pro tem
que nonem
a preperem.
Nam,sed
nestrun
eliquam
nit
fugiaestias
doluptur
rendebis
ditaepratis
ute eliquatatur ario beatiusam inimpor rent et laccatem
sum
liquam
nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
landita
sperovide
sum stias doluptur rendebis ditaepratis sum liquam nit
Consedi tatatusam illiqui venis rerum ide natati ab
fugiaestias doluptur re.
ium. Et volores doloribus con re quae sed mos ut as am
eliquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum liquam nit fugiaestias doluptur rendebis ditaepratis
sum stias doluptur rendebis ditaepratis sum liquam nit
fugiaestias doluptur re.

tem iunt qui dolorum fugition reiusant arundel.
Tem iunt qui dolorum fugition reiusant arun.

Ditatia tquatio com
niet pe volenti ditatia

Så här kan man använda våra
grafiska beståndsdelar för att
kommunicera. Använd huvudavsändaren i första hand. Kommunvapnet ska alltid finnas med
när Sunne kommun är avsändare.
Kommunvapnet kan hämtas
på Sunne kommuns intranät,
under Skafferi/Grafisk guide. När
kommunen syns tillsammans
med andra arrangörer och inte är
huvudavsändare kan mönstret i
ramen tas bort. Använd samma
färg på ramen som på symbolen
SUNNE | VÄRMLAND.

Annons flera avsändare

5b. Exempel på hur den lokala avsändaren
Sagolika Sunne kan användas
Teaterfest på
Sunne direkt
Hotel Selma
22 september 2009

Följ med på skrattfest på Hotel Selma Lagerlöf. I år spelas farsen ”Kuta och kör”.

Redaktör: Anneli Jansson, telefon 164 14, e-post anneli.jansson@sunne.se

LÅT SUNNE DIREKT VETA SÅ FÖRMEDLAR VI!

Sunne kommun har reserverat mat och 600
teaterbiljetter för anställda med respektive.
Det finns två datum att välja på: lördag 8
oktober eller fredag 14 oktober. Om det blir
fullsatt dessa kvällar ordnas biljetter till ytterligare en föreställning.

Biljetter bokar du senast 23 september i
kommunens reception:
ankn 9, tel 160 00 eller
e-post: vaxeltelefonister@sunne.se
Kostnad: 200 kr för anställd, 300 kr för respektive.
Dras på din lön.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
Friskvårdsgruppen i Sunne kommun

Program
18.00 Höstbuffé

Helstekt fläskfilé, rostade potatiskuber, wokade grönsaker, pepparsås, grönsallad, tomater, gurka, skaldjurssallad, dressing, smör och bröd.
Husets chokladkaka med vaniljsås.
Dryck ingår inte.

20.00-22.15 Teater med paus

En av världens mest spelade farser i Sunne
Kuta och kör är en av världens mest spelade farser
och anses vara Ray Cooney`s bästa och roligast
verk. Run for your life, hade premiär i London
1983.
Handling: Kuta och Kör handlar om taxichauffören Per-Arne Nilsson , som lever ett hemligt
dubbelliv, med hus både i Sunne och i Torsby och
som är gift med två fruar samtidigt.
En dag råkar Per-Arne ut för en olycka och när
polisen upptäcker att han är skriven på två olika
adresser börjar problemen hopa sig. Han anförtror
sig åt sin bästa kompis, Conny Blom , som förstås
lyckas röra till det hela ytterligare...

Mer information finns på hotellets webbplats
http://www.selmahotel.se/evenemang/teaterkuta-och-kor/143/

Inbjudan
210x210 mm

Kommentar:
Använd den lokala avsändaren för inbjudningar,
evenemang etc som sker lokalt i Sunne.
Kommunvapnet ska alltid finnas med när kommunen
är arrangör.

Ditatia tquatio com niet
pe volenti ditatia
Am, ellorem illor re pe volentio. Offictas endic
tem iunt qui dolorum fugition reiusant arundel.
Tem iunt qui dolorum fugition reiusant arun.

Annons

Vykort 167x110 mm
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