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Plattformen är till för att skapa en kontaktyta mellan 

idéburna organisationer i Botkyrka och kommunen. 

Den fungerar även som en kontaktyta mellan de 

olika föreningarna. Det kan vara stora skillnader 

mellan föreningarna men en gemensam nämnare 

är kulturen. Trots våra olikheter har vi helt enkelt 

mycket gemensamt. Därför vill vi att vårt material 

ska förmedla just det. 

Formen är inspirerad av den kända konstnären 

Mondrian. Den är tänkt att vara flexibel och när det 

inte exempelvis inte finns fotografier att tillgå ska 

ändå intrycket kunna vara stark och varaktig.
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Logotyp

Positiv

Negativ
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Typsnitt

Nixie One

Detta typsnitt används i rubriker och texter i 

lite större grad. Aldrig mindre än 14 punkter av 

läsbarhetsskäl. 

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ+–*

Arial Regular, Italic, Bold, Bold italic

Detta typsnitt används företrädesvis i brödtexter och texter i mindre 

format. Snittet har fördelen att det finns på alla datorer och olika 

system. Använd även kursiva och feta varianter för faktarutor, 

bildtexter, förstärkning och dylikt i texter.

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ+–*

5



Färger

Samtliga färger används i kombination med 

varandra och vitt. Vi använder alltid färgerna i 100% 

av färgvärdet och skiljer dem åt med kraftiga svarta 

streck. Tjockleken på strecken varieras beroende på 

produktion, men ska alltid vara markanta.

Vi lägger svarta texter mot vitt, mint eller neutral. 

Tänk på att i digitala sammanhang kan negativ text 

vara svår att se, särskilt mot hallon. Så försök att 

använda lochinvar eller petroleum för det syftet 

Hallon
CMYK: 0-87-46-0
RGB: 232-60-95
#e83c5f

Lochinvar
CMYK: 78-24-45-7
RGB: 38-139-139
#268b8b

Petroleum
CMYK: 82-46-38-25
RGB: 43-96-115
#2b6073

Mint
CMYK: 29-5-17-0
RGB: 192-218-216
#c0dad8

Neutral
CMYK: 5-4-6-0
RGB: 245-243-241
#f5f3f1
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Hej!

Harchil modis re non rese nati to idipsus et as esti bearum es 
quossim ipsunt aruptae ptatur am, sum dusam, officabo. Nem veliqua 
sinvell aborunt, ut faccum aut labo. Minum que anda consequ asinum 
aut laborestrum dem vitam eum si odistotature etur, consequis isto 
eatiusti sum exeriat harum, officia digenis enis none earuptaquo et 
pore labo. Itatibus sunt harum enda velestint reptaquamus, quatem 
vel mosti di inctae ex es dolupiciant.
Epe vidunt vel mo dolupta tiuntor ereped quatium quod exception 
nestibus dolo exerfercimus num sit volor acestrum el inisquam, qu-
aest reseni ra qui cusaniant enet exerfer iaspere inim dio voloris sum 
solupta tiassitem enimint aut quas non nos es arum vel ma sandita 
quibeatur, sendio consequi rem quasimu sdaerum exeriberiam ea 
non pra sequi reicae consed utatio ium cone que la estio tem. None 
dolore ma consequisci ut quatem. Et aut ma volore simil illaut officae-
cum cum rere, sinvenecte molorion esequam inistis dolor autas modi 
tem. Nam consequo bea vendion cum etur, aute ditatem labore ni ut 
voluptas aut molorit iorepta sseditium ullori beaquam faccus, officiet 
officiist ommolendi nulpariam si arciis mincti volupta que consedit hi-
cidustium, quibus, earis nos is dolum quam que quibus recea venim 
et id et porion re, omnis se reptam repe sed molores tibusam harum 
ario berspie nderum ut et aut lissuntibus etum is nostis et volorectatis 
et quam et doloreprat re, tor sae. Ernatia ped untem id mint etur?
Cae laceaque aut et rendeni ssitassim idunt aute nam renem 
evellatempor simil inum iligendae aut ut et provide llacest adita voluptat.

Harchil modis re 
non rese nati to 
idipsus et

Harchil modis re 
non rese nati to 
idipsus et

Harchil modis re non rese nati to idipsus etLescitiorrum qui vendaeped quosae volenimaxime di consequatius ut la

Välkommen till 
Plattformen!

Form

Framsida broschyr

Presentationssida powerpoint Brev

Formen kan användas 

både minimalistiskt och 

lite mer uppmärksam

hetskrävande beroende 

på behov. Variations

möjligheterna är som 

man säger, endast be

gränsade av fantasin.

Välkommen!
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Bilder

När vi använder bilder visar vi bilder från medlems

föreningarna. Gärna blandat för att visa bredden 

av verksamheter som finns i Botkyrka och som är 

medlemmar i plattformen.
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Ikoner

Det finns ett antal ikoner framtagna som man kan 

använda för att förstärka budskapet. På webben 

väljer man exempelvis en ikon för att märka upp ett 

blogg inlägg. Dessa är alltid svarta.



















 









Kontakt, 
anknytning

Internet, IT

Människor, 
möten

Fastnålat, 
information

Funktion, 
samverkan

Förbindelser, 
beslut

Nätverk, 
samverkan

Samtal, 
kommunikation

Datum, 
kalender

Undersökning, 
analys

Redovisning, 
analys

Utskick

Idé, 
upplysning

Budskap, 
allmänt upprop

Skrivande, 
läsning
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Branding

Visitkort

Anteckningsblock

Penna

Namn Namnsson

Telefonnummer
Emailadress
Sajtadress
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Inspiration

Här ett par exempel på hur det skulle kunna se ut på 

en mässvägg eller på en rollup i sammanhang där 

representanter är ute och presenterar plattformen.

Mässvägg

Rollup

Gå med i 
Plattformen
Upiti nemolore, aut rae nobis et, omnis 
ipsanduciis ma quist, sit adi quiant et 
as aut pro cum rentiur aliam vidundun-
tur sum as eatio tem. Nam voluptat.
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