Varumärket Väsby

– Kom med och låt dig inspireras!

Foto: Michael Folmer. Bilden är ett montage.

Väsby
– Där färgstarka människor möts!
ÄNDA SEDAN VIKINGATIDEN har Väsby varit en knutpunkt och mötesplats.

Samhället har utvecklats och är än idag en spännande plats där människor,
föreningar och företag möts.
Alla vi i Väsby kommunicerar varje dag ut en bild av platsen och varumärket
Väsby. Om vi använder en gemensam beskrivning av vad Väsby står för, så
blir bilden vi förmedlar tydligare och starkare. – Det vinner vi alla på!
Nu har en varumärkesplattform tagits fram. Målet är att hitta en gemensam
nämnare att samlas kring. Något att känna stolthet över och använda oss av
när vi i olika sammanhang skildrar och saluför den geografiska platsen Väsby.

En viktig del av varumärket Väsby är den logotype som tagits fram och som
presenteras i denna varumärkeshandbok. Rätt använd ger logotypen en tydlig
grafisk signal som både stärker ditt budskap och varumärket Väsby. Boken är
ett hjälpmedel för hur logotypen och varumärket kan användas.
Vi hoppas att du också vill vara med och bygga varumärket kring platsen
Väsby.
– KOM MED, UTNYTTJA KRAFTEN I VARUMÄRKET, OCH LÅT DIG INSPIRERAS!

Varumärket ägs av alla. Välkommen att använda det. Fyll det med ditt innehåll!
Ju mer det sprids desto bättre.
Johannes Wikman
Upplands Väsby kommun
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Foto: Begslagstryck AB

Vad är varumärket Väsby?
VARUMÄRKET VÄSBY är allt det vi själva och andra tänker och känner inför

namnet och platsen Väsby. Det skapar förväntningar och ibland förutfattade
meningar som kan vara positiva och negativa.
Att Väsby är en bra plats för människor och företag är en självklarhet för oss
som redan är här. Det vill vi även förmedla till andra som passerar Väsby via
E4:an, stationen eller Internet. Med varumärkesarbetet för den geografiska
platsen ska vi stärka bilden av Väsby så att fler ser fördelarna och söker sig hit.
Varför Väsby och inte Upplands Väsby?
Väsby är namnet folk använder och dessutom vill vi markera att det inte är
organisationen Upplands Väsby kommun som marknadsförs, utan den
geografiska platsen.
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Nu lyfter vi Väsby!

Fördelar för dig

• Vi förstärker och marknadsför Väsbys alla positiva sidor
– vi som bor och driver verksamhet här blir ambassadörer för platsen.
• Vi utvecklar Väsby till en spännande och expansiv plats så att fler
människor och företag får upp ögonen för Väsbys fördelar.
• Vi tar hjälp av företag, föreningar och organisationer som använder
varumärket i sin kommunikation.
• Vi gör det tillsammans!

•
•
•
•

Bättre möjligheter att rekrytera personal till din verksamhet
En positiv bild av Väsby ökar omsättningen – även i din verksamhet
Du kan identifiera dig med varumärket!
Du vill vara med och bredda och nyansera bilden av Väsby!
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Ett oslagbart geografiskt läge med kommunikationer i världsklass.
Ett dynamiskt och blomstrande näringsliv med anor längre än
vikingatiden.
Nära till natur, sjöar och skog både sommar och vinter.
En växande knutpunkt med entreprenörsanda, där färgstarka
människor möts och fortsätter växa.
En plats för mångfald, valfrihet och ett kreativt klimat som
främjar skapande och spännande möten.
Ett aktivt föreningsliv med både bredd och elit.

Foto: Bildark

Väsbys styrkor:

Strömberg

ivet

Arne Månsson,
InfraCity

– Du, jag och andra i Väsby.
”DÄR FÄRGSTARKA MÄNNISKOR MÖTS” sammanfattar varumärket Väsby i en

mening, och står för att det är människorna som sätter avtryck och skapar
platsens attraktion. Det är ett löfte att uppfylla och en devis som uppmanar
alla att våga odla sitt personliga uttryck och bidra till att skapa stolthet och
energi för den geografiska platsen och varumärket Väsby.
Väsby har sedan länge förknippats med färgstarka personligheter, entreprenörer, företagare, idrottsmän, musik- och kulturpersonligheter.
När vi nu tar klivet in i kunskaps- och upplevelsesamhället blir Väsbys alla
kreativa och färgstarka människor den viktigaste resursen inför framtiden.
Det är drivkraften och engagemanget som sätter avtryck.

SS
Josefin Lillhage, Väsby

Kenny Leckremo, hårdrocksgruppen HEAT

Foto: Michael Folmer. Bilderna är ett montage.

Färgstarka människor

Logotypen för
varumärket Väsby
– Använd den du också!
För att marknadsföra platsen Väsby finns nu en logotype framtagen.
På detta och följande uppslag kan du se exempel på företag och organisationer som använder Väsbylogotypen i sin kommunikation. Läs mer om logotypen
på sidan 18-19. Välkommen att använda den du också!

ANNONS
Nya Vilundabadet som drivs
av Medley AB har valt att
använda en blå variant av
Väsbys logotype.
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– Klart vi är med!
”När Väsby finns med i positiva sammanhang lockas nya människor hit. För
oss som redan verkar i kommunen skapar det en bra känsla av samhörighet
att på ett enkelt sätt kunna hjälpa Väsby och varandra. Därför använder vi
logotypen för varumärket Väsby i vår marknadsföring.
Väsby är en plats med stor potential och om vi kan hjälpa till att sprida den
bilden så gör vi det gärna.
Det är bra för oss och Väsby!”

Victoria Höfer Fallenius, Medley AB.

Foto: Medley

Victoria Höfer Fallenius
Medley AB

BANDEROLL
Här har man valt den gröna
varianten med vit platta för
att bättre synliggöra logotypen
mot den färggranna
bakgrunden.
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Foto: Michael Folmer. Bilden är ett montage.

– Ett kanonbra initiativ.
”Det är superbra att vi Väsbybor hjälps åt. Det kommer främja oss alla som
bor och arbetar här. För mig som ICA-handlare är det extra viktigt att Väsby
har ett gott rykte så att fler människor väljer att flytta hit. Därmed får jag fler
kunder och kan anställa fler människor i butiken.”
Micael Sahlén
ICA Kvantum, Väsby Centrum

Micael Sahlén, ICA Kvantum, Väsby Centrum

Foto: Rosie Alm

AFFISCHERING
Så här exponeras
varumärket Väsby vid
pendeltågsstationen.

– Viktigt och värdefullt.
”När Väsby nu får ett platsvarumärke kommer också kommunen att använda
det när vi talar om eller marknadsför den geografiska platsen Väsby. Det
arbetet är viktigt och värdefullt. Kommunvapnet finns naturligtvis kvar, men
blir därmed en profil som tydligare omfattar kommunens verksamhet och
organisation. Inte sällan kommer logotyperna att ses tillsammans.”
Björn Eklundh
Upplands Väsby kommun
WEBB OCH ANNONS
Här är exempel på hur man
använt logotypen i
olika medier.

Upplev natur- och kultur längs vikingarnas farled.
Höjdpunkter du inte får missa:
• Gunnes gård
• Skeppet Åfare
• Landbrostenen

BESÖK VÄSBY I SOMMAR

Lyssna till en av Sveriges mest nedladdade ljudguider.
Mer information på upplandsvasby.se/gunnes,
upplandsvasby.se och vasbystad.se
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Foto: Rosie Alm

– Varumärket skapar
stolthet.
”Vi lyfter fram varumärket Väsby därför att våra ungdomar tycker det är
positivt att förknippas med färgstarka människor. Dessutom bidrar vi därmed
till att marknadsföra varumärket och skapa stolthet bland oss Väsbybor.”
Karin Karlsson
Ordförande i Väsby Hockey
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Karin Karlsson, Ordförande i Väsby Hockey

HEMSIDA OCH RINK
Exempel på hur Väsby Hockey
valt att använda logotypen för
varumärket Väsby.
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ROLL UP
Aleris har valt att lägga in
logotypen för varumärket
Väsby på sina roll-ups.

BREVPAPPER
Swedbank lyfter fram
varumärket Väsby på brev
och informationsblad.
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Foto: Rosie Alm

– Låt dig inspireras
och kom med.
Många företag har redan börjat lyfta fram varumärket Väsby, på
olika sätt och i olika sammanhang. Ju fler vi blir som använder
logotypen, desto tydligare och starkare blir varumärket. Här
Aleris Äldreomsorg, Swedbank, White och PEAB.

BYGGSKYLT
Här är exempel på hur
man använt logotypen
vid byggarbetsplatsen.

Byggskylt för Väsby Nya Gymnasium vid
stationsområdet i Väsby
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Logotypen som avsändare
för den geograﬁska platsen

Exempel på omslag

När logotypen för varumärket Väsby är huvudavsändare finns
grafiska riktlinjer för hur materialet ska utformas:
Placering av logotype
Lägg logotypen tydligt i nedre högra hörnet. Välj den färg
och det format (stående eller liggande) som passar bäst i
sammanhanget. Se till att logotypen får luft omkring sig.
Bildlösningar
Välj intressanta och spännande bilder i fyrfärg, använd
gärna ett varierat och kreativt bildspråk.
Färg på text och rubriker
Samma färg som på symbolen i logotypen används med
fördel till rubriker. Lägg övrig text i svart mot ljus bakgrund
eller i vitt mot mörk bakgrund.
Typsnitt
Typsnitt som rekommenderas är ”Sari”, i olika skärningar.
Saknar du typsnittet. Kontakta UVP, se sid 22.
Använd symbolen i designen
Symbolen kan användas i designen som ett grafiskt element.
Gärna utfallande åt olika håll, eventuellt med bara en del av
symbolen synlig.
Starkt jobbat tje
Exempel på annonsutformning.
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Symbolen kan användas som
grafiskt element. Gärna utfallande
åt olika håll.

Så använder DU logotypen
Alla företag, föreningar och organisationer är välkomna att använda logotypen
för varumärket Väsby i den egna marknadsföringen, i annonser, broschyrer,
hemsidor, skyltar, tröjor etc tillsammans med den egna logotypen.
SÅ HÄR GÖR DU:
Välj en av logotypevarianterna
Välj den logotype för varumärket Väsby som du vill använda. Den finns i fyra
färger och hämtas på www.vasby.org
Applicera logotypen på ditt material för tryck och webb, på ett sätt som
tydliggör avsändaren. (Exempelvis i överkant om din företagslogotype ligger i
nedre hörnet och tvärtom.)
Logotype på vit platta
En logotypevariant med vit platta finns också. När du väljer den varianten
har du möjlighet att lägga en skugga bakom, exempelvis i layotuprogrammet
Adobe InDesign.

Skapa skuggan i Adobe InDesign:
• Markera logotypen
• Gå in under ”objekt” i toppmenyn och välj ”skugga”
• I dialogrutan som kommer upp väljer du: Läge: Multiplicera,
Opacitet: 75%, X- och Y-förskjutning 0,3 mm, Oskärpa: 0,5 mm
Spridning 0%, Brus 0%. Färg: Svart.
Om du vill kan du även rotera logotypen på vit platta +/- några grader.
Obs: Detta är cirkavärden. Värdena behöver anpassas efter
storleken på logotypen.
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Några ord om logotypens uppbyggnad
Så här ser alltså logotypen för varumärket Väsby ut, Väsbylogotypen!
Den består av en symbol, namnet Väsby, och texten ”Där färgstarka människor
möts”. Logotypen finns i fyra färger: grönt, blått, lila, och orange.
Du kan välja liggande eller stående format.

På nästa uppslag presenteras de olika varianterna närmare. Längre fram
i handboken finns riktlinjer för hur du använder och applicerar logotypen i
ditt eget material, samt information om var du kan hämta logotypen som
tryckbar fil.

SYMBOL
En tolkningsbar symbol som finns i
flera färger. Läs mer om symbolens
form på nästa sida.
INTERNATIONELL TAGLINE
Logotypen finns även med en tagline
på engelska för att bättre kunna
kommuniceras till en internationell
målgrupp.

VÄSBY
Namnet ”Väsby” typograferat.
Texten är svart eller vit.

TAGLINE
”Där färgstarka människor möts” är
varumärkets devis, eller ”tagline”.
Du kan använda logotypen med
eller utan tagline.
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Symbolens utformning
VARM OCH VÄLKOMNANDE SYMBOL
Logotypen utstrålar värme, positivitet och en
välkomnande känsla.

MAN KAN UTLÄSA ”V ”SOM I VÄSBY
Formen liknar ett ”V” som i Väsby, och den är aktiv och
litet lekfull. Våga utforska, prova nytt, våga vara kreativ.
Det personliga uttrycket!

EN KNUT OCH EN MÖTESPLATS!
Väsby är en mötesplats och en knutpunkt, både fysiskt
med ett gott geografiskt läge och goda kommunikationer, och via nätverk mellan människor, företag och
föreningar. Här finns kraft, ett kreativt flöde, här finns
samverkan och potential. I mötet mellan människor
händer saker!
Man kan också tolka in att Väsby är sammankopplat
med omvärlden, puls och lugn knyts ihop, liksom stad
och land. Eller att här finns en historia som knyts ihop
med framtid, i nutid.
ETT HJÄRTA SOM KLAPPAR FÖR VÄSBY!
Vi som avsändare och användare gillar och tror på
Väsby, det är utgångspunkten för kommunikationen och
det vill vi signalera. Vi är stolta över platsen Väsby, det
som finns här, och människorna som bor här. Kanske är
det därför som vissa ser en hjärtform i symbolen.

Logotypen har dubbla linjer bredvid varandra. De står
för näringslivet och kommunen som samverkar. Parallella processer pågår och man följs åt och utvecklas
tillsammans. Linjerna står också för de två kommunikationslederna, E4:an och järnvägen, som bidrar till att
Väsby blivit en knutpunkt i norra Stockholmsregionen.
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Logotypen i olika varianter
Logotypen finns i liggande format och i stående format, med eller utan tagline.

Stående logotype med tagline

Stående logotype utan tagline

OBS! Logotypen med vit text bör endast appliceras mot svart eller väldigt mörk bakgrund.
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Liggande logotype med tagline

Logotype på vit platta (ﬁnns även som liggande)

Logotype med internationell tagline

Logotypen i olika färger
Logotypen finns i de fyra färgerna grönt, blått, lila och orange. Du väljer själv
vilken logotype och färg du vill använda på ditt marknadsföringsmaterial.

LJUSGRÖN
Cmyk 50 / 0 / 100 / 0
PMS 376

LJUSBLÅ
Cmyk 100 / 0 / 0 / 0
PMS Pantone Process cyan

LJUSORANGE
Cmyk 0 / 50 / 100 / 0
PMS 021

LJUSLILA
Cmyk 25 / 100 / 0 / 0
PMS 241

MÖRKGRÖN
Cmyk 50 / 0 / 100 / 25
PMS 370

MÖRKBLÅ
Cmyk 100 / 25 / 0 / 0
PMS 3005

MÖRKORANGE
Cmyk 0 / 75 / 100 / 0
PMS 1595

MÖRKLILA
Cmyk 50 / 100 / 0 / 0
PMS 254

Kan exempelvis associera till:
Miljö
Natur
Ekologiskt

Kan exempelvis associera till:
Vatten
Näringsliv
Teknik

Kan exempelvis associera till:
Sport
Energi
Innovation

Kan exempelvis associera till:
Kultur
Kreativitet
Hälsa
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Användning

Storlek

Logotypen appliceras med fördel mot vit eller ljus bakgrund. Om bakgrunden är rörig, färgstark, eller består av en bild, använd hellre varianten på vit
platta. När bakgrunden är mycket mörk fungerar den negativa logotypen bra.
Se gärna till så logotypen får ordentligt med plats och luft omkring sig.

Alla logotyper i formatet vektoriserad eps går bra att förändra i storlek utan
någon som helst kvalitetsförsämring. Det krävs dock att du arbetar i ett layoutprogram eller bildredigeringsprogram (till exempel Adobe Indesign eller Adobe
Illustrator). Minsta rekommenderade storlek se nedan.

Applicering mot vit eller ljus bakgrund

Applicering mot mörk bakgrund
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Minimum 20 mm

Minimum 25 mm

Minimum 15 mm

Minimum 20 mm

Applicering mot bild/rörig bakgrund

Undvik att applicera så här

Minimum 35 mm

Minimum 40 mm

Vid begränsad tryckkvalitet
I vissa fall så kan man av olika skäl inte använda originallogotypen. Det kan
till exempel handla om någon speciell tryckmetod som inte klarar färgtoningar
eller att logotypen måste vara svartvit i något sammanhang. Då använder
man en förenklad logotype som laddas ner från mappen ”Undantag” på
hemsidan för varumärket Väsby.

OBS:
De svartvita varianterna bör bara
användas om logotypen endast
kan appliceras i gråskala.
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Var hämtar jag logotypen?
På hemsidan www.vasby.org laddar du hem logotypen för varumärket Väsby.
Där finns alla varianter och format. Bara klicka på länken för den logotype du
är intresserad av så laddas den hem till din dator.

www.vasby.org
Här kan du också läsa mer om varumärket
Väsby och se fler exempel på hur andra
använder logotypen i sin marknadsföring.

Mer information om varumärket Väsby
Fördelarna med Väsby, vilka som deltagit, vad som gjorts hittills, och mycket annat finner du på hemsidan www.vasby.org
Har du frågor kring varumärket, den grafiska profilen eller användningen av logotyp, bilder och texter?
Kontakta då gärna:
Gunilla Ridström, Upplands Väsby Promotion		
Tfn
08-590 327 00					
E-post gunilla.ridstrom@uvp.se				
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Johannes Wikman, Upplands Väsby kommun
Tfn
08-590 970 00
E-post johannes.wikman@upplandsvasby.se

Foto: Michael Folmer. Bilden är ett montage.

Curlinglandslagets hemkomst efter att ha vunnit OS-guldet i Turin.
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www.vasby.org

