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(Geo)
Grafisk profil
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Vad har vi här i Ljungandalen? Ett väldigt stort kapital. Hela den grafiska profilen har tagits fram med utgångs-

tanken ”Gräv där du står”. Grunden ska vara naturlig och grönskande, i det naturliga hittar vi ekonomiska alter-

nativ att använda i vår profil. Vi ska så långt det går framföra en naturlig känsla som andas det vi har; naturen, 
människorna & vattnet.

DET VILDA, NATURLIGA & GRÖNSKANDE

Gräv där du står

Vattnet
 Folket

Familj

GemenskapTradition

Ödmjukhet

Vision

 Engagemang Omtanke

 Vildmarken 
Vilda vyerna

 Kontrasterna 

Äventyret

Stillheten 
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Logotypen är en uppdaterad version av den första versionen 

som hade för mycket detaljer för att vara användarvänlig. 

Symbolen har förädlats till två komponenter som symboliserar 

Ljungan, naturen och livet/människorna som finns här.

Ljungandalsvägen är en underprodukt till Ljungandalen och 

kommer att arbeta en del med skyltning. På grund av detta bör 

varumärket följa dessa grafiska riktlinjer.

GEMENSKAPSLOGOTYP
Används av företag, föreningar och privatpersoner som är verk-

samma inom Ljungandalen. Används som tillägg i aktörers egna 

marknadsföring. Syfte: Att stärka Ljungandalen som besöksmål 

och öka gemenskapen inom området.

ÅNGE KOMMUNS LOGOTYP FÖR BESÖKSNÄRINGEN
Används endast av Ånge Kommun i sammanhang som riktar sig 

mot turismen. Denna ersätter då den traditionella Ånge kommun-lo-

gotypen. Syfte: Att stärka Ljungandalen som besöksmål.

Logotyp

Underlogotyp
LJUNGANDALSVÄGENS LOGOTYP
Används av föreningen Destination Ljungandalen vid marknadsfö-

ring av Ljungandalsvägen. 

GEMENSKAPSLOGOTYP
Används endast av medlemmar i Ljungandalsvägen i egen mark-

nadsföring.
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MARGINAL
Höjden på N:et i LJUNGAN anger den marginal av fri yta som 

måste ligga kring loggan vid användning. 

STORLEK
Storleken på logotypen ska inte understiga så mycket att den 

minsta texten blir oläslig.

VARIANTER
Logotypen ska endast användas i färgerna svart eller vit. Att 

kolorera logotypen i en annan kulör är otillåtet.

PLACERING
Valet av färg ska avgöras av bakgrunden och vilken variant 

som ger bäst läsbarhet.

Användning
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MEDLEMMAR I LJUNGANDALSVÄGEN
Företag och föreningar som annonserar kan välja mellan att 

använda logotyp för Ljungandalsvägen eller Ljungandalen. 

Dock inte de två tillsammans.

LJUNGANDALSVÄGEN SOM AVSÄNDARE
I de fall Ljungandalsvägen är avsändare med logotypen ”Ljungandalsvägen” 

(utan ”En del av”) ska ”En del av Ljungandalen” användas.

Andemeningen med varumärket ”Ljungandalen” är att det 
ska användas så brett som möjligt. Företag, föreningar och 
organisationer som är verksamma inom Ljungandalen ska 
kunna nyttja logotypen.

Placering bör avgöras av annonsören och annonsproducen-
ten, dock med de användningsregler för logotypen som finns 
i denna grafiska profil.

Riktlinjer

Vattenburen 
Golvvärme
Ett av marknadens tunnaste 
Passar både vid nybyggnation och renovering
Lätt att installera – Gör det själv

Besök gärna vår produktion 
och se vår golvvärmeskiva.  

Läs mer på floore.se

Så här enkelt är det:

Bli medlem du också!

47 KM TURISTVÄG
PARALLELL MED E14
MELLAN STÖDE-BORGSJÖ

Torpsjön

Borgsjön

LJUNGAVERK

BORGSJÖ

VISKAN

FRÄNSTA
TORPSHAMMAR

STÖDESJÖN
LJUNGAN

BORGSJÖN

E14

E14

E14
E14

STÖDE

ÄLVUTSIKT & DJUPA SKOGSDALAR

caféer | loppisar | restauranger | äventyr 
herrgårdar | campingar | affärer | bad 
hembygdsgårdar | kyrkor | utsiktsplatser 
fiskevatten | golfbanor | underskön natur

Kl 13 & 15: DEMONSTRATION OCH UPPVISNING AV

FLYBOARD
PROVA PÅ!

Prova flyboard 

för endast 

100kr!

(mellan demonstration 

och uppvisning)

Kl 13 & 15: DEMONSTRATION OCH UPPVISNING AV

FLYBOARD
PROVA PÅ!

Prova flyboard 

för endast 

100kr!

(mellan demonstration 

och uppvisning)

Kl 13 & 15: DEMONSTRATION OCH UPPVISNING AV

FLYBOARD
PROVA PÅ!

Prova flyboard 

för endast 

100kr!

(mellan demonstration 

och uppvisning)

SVERIGES LÄÄÄNGSTA LOPPIS 15 JUNI
KL 10-16

PSST! VILL DU MEDVERKA? LÄS MER PÅ LJUNGANDALSVÄGEN.SE
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Primära typsnitt

Sekundärt typsnitt

Typsnitt Office-paketet

BERTHOLD AKZIDENS GROTESK
Rubriker
http://www.bertholdtypes.com/font/akzidenz-grotesk/standard/

Alternativ, sparsmakad användning:

KLINIC SLAB
Ingresser, underrubriker och brödtext
http://www.losttype.com/font/?name=klinic

DK LEMON YELLOW SUN
Används sparsamt för att lätta upp designen, t ex för 
Mer information, korta ingresser
http://www.dafont.com/dk-lemon-yellow-sun.font

Används på skärm i de fall där det rent tekniskt intr går att använda de 
primära och sekundära typsnitten.

Typsnitt

Berthold Akzidens Grotesk Light 
1234567890+´qwertyuiopåäsdfghjklöä’<zx-
cvbnm,.!”#%&/()=?QWERTYUIOPÅÂSDF-
GHJKLÖÄ*>ZXCVBNM;:_

DK LEMON YELLOW SUN 
1234567890 qwertyuiopåäsdfghjklöäzxcvbnm,.!”/()

Rubriker Arial & Arial Black
Underrubriker Georgia Bold
Brödtext Georgia Regular

GUIDADE TURER/GUIDED TOURS: 070-641 45 90

Klinic Slab Bold 
qwertyuiopåäsdfghjklöä’<zxcvbnm,.!”#%&/()=?QWERTY-
UIOPÅÂSDFGHJKLÖÄ*>ZXCVBNM;:_ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Berthold Akzidens Grotesk Super
Gotham Medium 
1234567890+´qwertyuiopåäsdf-
ghjklöä’<zxcvbnm,.!”#%&/()=?QWERTY-
UIOPÅÂSDFGHJKLÖÄ*>ZXCVBNM;:_

Längs Ljungandalsvägen finner du loppisar, äventyrsanlägg-
ningar och vår egna storhet Viskan Folkets park, en självklar 
arena för de största artisterna på 50- 60- och 70-talet.
Vill du uppleva Ljungandalens skönhet och ta del av den service vi kan erbjuda 
dig, väljer du att lämna stora genomfartsleden E14 för en stund och ge dig ut på 
en liten upptäcksfärd längs Ljungans dalgång. 

BADSTRÄNDER OCH SPÄNNANDE FISKEVATTEN
När du åker Ljungandalsvägen kommer du finna undersköna platser och 
intressanta besöksmål. Där finns mysiga badstränder, spännande fiskevatten, 
vidunderliga utsiktsplatser och pampiga herrgårdar

Varumärket kommer att ha många användningsområden och flera olika användare vilket ställer stora krav på typsnittet i 

användarvänlighet, tydlighet och mångsidighet. Det ska också kännas öppet och välkomnande för mottagaren.

4

4

4
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GRÖN

CMYK: 40, 0, 100, 0 | RGB: 177, 200, 0

GRÖN / MULTIPLICERAD EFFEKT

CMYK: 40, 0, 100, 0 | RGB: 177, 200, 0

BLÅ

CMYK: 100, 3, 30, 0 | RGB: 0, 151, 176

BLÅ / MULTIPLICERAD EFFEKT

CMYK: 100, 3, 30, 0 | RGB: 0, 151, 176

SVART

PMS: Black 6

RÖDORANGE

CMYK: 0, 85, 85, 0 | RGB: 230, 68, 46

RÖDORANGE / MULTIPLICERAD EFFEKT

CMYK: 0, 85, 85, 0 | RGB: 230, 68, 46

ROSA

CMYK: 0, 100, 15, 0 | RGB: 227, 0, 110

ROSA / MULTIPLICERAD EFFEKT

CMYK: 0, 100, 15, 0 | RGB: 227, 0, 110

Komplementfärgerna är till för att lyfta det naturliga utseendet som är grunden 

i Ljungandalens grafiska profil. Dessa ska aldrig ta över helheten. De kan med 

fördel användas för inforutor, 

Färgerna kan med fördel användas multiplicerad mot pappersbakgrund för att 

ge dem en mer naturlig look.  

Färger HUVUDFÄRGER

KOMPLEMENTFÄRGER

©  m a r i a  m o h l i n  d e s i g n s  2 0 1 3
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PROFILBILDER
Bildbanken ska helst bestå av 3-4 profilbilder som kommuniceras ut löpande i 

marknadsföringen för att skapa igenkänning. 

DETALJBILDER
Förutom profilbilderna bör vi bygga upp ett bildlager med frilagda detaljbilder 

som ska vara ett komplement i designen. Syftet med dessa är att relatera till 

upplevelser, att förstärka känslan inför vad texten handlar om. 

Detaljbilder passar också mycket bra till notiser, exempelvis om man skriver 

om Den Söta Synden, behöver man inte en bild på själva byggnaden, utan en 

detaljbild på en glasskopa.

Exempel:  

Fiske: abborre, gädda, flöte

Vinter: kolbullepanna med kolbulle, en kopp varm choklad.

BAKGRUNDSBILDER
Bakgrundsbilder bör tas fram som kan användas i webbannonser, profilbilder 

på sociala medier. Dessa bör spegla det som vi har här, det vilda, naturliga och 

grönskande.

Det naturliga bör också användas i materialval. Turistbroschyrens omslag har  

naturfärgat papper med rustik känsla, obestruket papper som inlaga.

Bildbank & Bildspråk

HEMGJORD 
GLASS I LJUNGA-
VERKS GAMLA 
KYRKA
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diam nonum-

my nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

– 47 kilometer Turistväg –

Ljungandalsvägen

HUSSBORG HERRGÅRD

LJUNGANDALENS 

8:E UNDERVERK 2015

KARTA ÖVER FRÄNSTA &

LJUNGANDALSVÄGEN
AKTIVITETER FÖR  

FAMILJEN ÅRET RUNT

 

SVERIGES BÄST BEVARADE HEMLIGHET 2015

Upplev 
Ljungandalen

Naturinspirerade materialval och  

bakgrunder.
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Olika skyltvarianter har tagits fram för olika användningsområden. Nedan finns 

förslag på Ortsskylt, Platsskyltar och Hänvisningsskylt. 
Ortsskylten har en bas av trä, färgad i två nyanser, roslagsmahogny och roslags-

mahogny med kimrök. Själva skylten är plåt med tryck, med möjlighet att ta loss 

och återanvända själva skylten vid nytryck.

Platsskylten finns i två varianter, en skylt med två stolpar eller ett s k podium 

med en stolpe.

Hänvisningsskylten består av stolpe, fästen och pilskyltar. Pilskyltarna finns i 

formaten 600x140mm, 710x140mm samt dubbelrad 600x200mm. 

För företag och föreningar som vill använda hänvisningsskyltar med detta 
utseende går det bra att beställa direkt hos: 
Trollsmedjan, 

Telefon: 019-77 72 777

E-post: info@trollsmedjan.se

Vid frågor om skyltar ska designansvarig konsulteras: Maria Molin Söderberg, 

Maria Mohlin Designs, info@mariamohlin.com, 076-11 34 262.

Skyltar

Infoskyltar / Varianter

Ortsskylt Platsskyltar Hänvisningsskylt

Fränsta

Please, grab a copy:

Fotbollsplan

Fränsta

Komsta

Hammar

Torps kyrka

Hammar

Renströmsv.

Thunforsg.

Gravhög

Kyrkstigen / St Olavsleden

Kärleksstigen
/ St Olavsleden

Marktjärnsg. 

natagöjssi
G

Idrottsg.

Vårdcentral

  

Skola

Ishockeybana
Tennisbanor

Mårtensv.

Badhus

Ba
dh

us
v.

Mejeriv.

Ky
rk

v.

Ka
nt

or
sg

.

St
.g

. Molinsv.

Villag.

Lägdev.

Centralv.

Källv.

Södra.v

Åkerv.

Ös
tra

gr
än

ds
g.

Viknäset
Gravfält

Rosv.

E14

E14

Farled Ljungan
TORPSJÖN

Ljungandalsvägen / Fränsta
vägen

ICA TORPEDEN

GÄSTHAMN

BANGOLF & BOULE

VAGABONDO PIZZERIA

TORPS KYRKA

FRÄNSTA SIM- OCH SPORTHALL

VIKNÄSET

LJUNGANDALENS FÖRSAMLING

HANDELSBANKEN

TORPS HEMBYGDSGÅRD

GULF FRÄNSTA

MYGGVALLEN

ELLJUSSPÅR

VIKBRON

�

SYMBOLFÖRKLARING / KEY TO SYMBOLS
SEVÄRDHET
SIGHT

KYRKA
CHURCH

IDROTTSPLATS
SPORTS FIELD

SIMHALL
INDOOR SWIMMING POOL

BADPLATS
BATHING AREA

SKIDBACKE
SKI SLOPE

SPORTHALL
SPORTCENTRE

BANGOLF
MINIATURE GOLF

GÄSTHAMN
GUEST HARBOUR

VANDRINGSLED
MARKED TRAIL

KONFERENS
CONFERENCE

RESTAURANG
RESTAURANT

SERVERING
CAFETERIA

SYMBOLFÖRKLARING / KEY TO SYMBOLS

TÅGSTATION
TRAIN STATION 

SJUKVÅRD
HEALTH CARE

APOTEK
PHARMACY

BUSSTATION
BUS STATION

HANDIKAPPVÄNLIGT
DISABLED-FRIENDLY

BENSINMACK
GAS STATION 

FORDONSVERKSTAD
MECHANIC

BANKOMAT
ATM

TRÅDLÖST INTERNET
WIRELESS INTERNET

TILLGÅNG TILL DATOR
ACCESS TO COMPUTER

TURISTINFORMATION
TOURIST INFORMATION

TOALETT
WC

BANK
BANK

HÄR ÄR DU
YOUR POSITION

Vikbron

Missa inte vackra Vikbron, hela 133 meter lång 
och Sveriges längsta träbro i si� slag. A� 
promenera från Vikbron och västerut är en 
njutbar upplevelse på ca 3-4 km. E� flertal små 
badplatser och grillplatser finns längs vägen. 
Vid Byforsbron vänder du österut igen och 
följer Ljungan tillbaka och kommer till slut över 
”mini-Vikbron”, en miniatyr av Vikbron.

Vikbron

Missa inte vackra Vikbron, hela 133 meter lång 
och Sveriges längsta träbro i si� slag. Denna 
omges av vackra naturstigar såsom 
Kärleksstigen, som sträcker sig längs den norra 
sidan, över Byforsbron och södra sidan tillbaka 
där det också finns en mini-Vikbro. E� flertal 
fina badplatser och grillplatser finns längs 
vägen. 

Missa inte vackra Vikbron, hela 133 meter lång 
och Sveriges längsta träbro i si� slag. A� 
promenera från Vikbron och västerut är en 
njutbar upplevelse på ca 3-4 km. E� flertal små 
badplatser och grillplatser finns längs vägen. 
Vid Byforsbron vänder du österut igen och 
följer Ljungan tillbaka och kommer till slut över 
”mini-Vikbron”, en miniatyr av Vikbron.

St:Olavsleden

Missa inte vackra Vikbron, hela 133 meter lång 
och Sveriges längsta träbro i si� slag. Denna 
omges av vackra naturstigar såsom 
Kärleksstigen, som sträcker sig längs den norra 
sidan, över Byforsbron och södra sidan tillbaka 
där det också finns en mini-Vikbro. E� flertal 
fina badplatser och grillplatser finns längs 
vägen. 

St:Olavsleden

Missa inte vackra Vikbron, hela 133 meter lång 
och Sveriges längsta träbro i si� slag. A� 
promenera från Vikbron och västerut är en 
njutbar upplevelse på ca 3-4 km. E� flertal små 
badplatser och grillplatser finns längs vägen. 
Vid Byforsbron vänder du österut igen och 
följer Ljungan tillbaka och kommer till slut över 
”mini-Vikbron”, en miniatyr av Vikbron.

Arne Jones Art 
Exhibition
Missa inte vackra Vikbron, hela 133 
meter lång och Sveriges längsta
 träbro i si� slag. Denna omges 
av vackra naturstigar såsom 
Kärleksstigen, som sträcker sig 
längs den norra sidan, över 
Byforsbron och södra sidan.

Arne Jones KonsthallVisste du?

Fränsta påminner om en miniatyrstad, där 
Ljungandalsvägen, som går igenom hela 
samhället, kantas av butiker. Här finns 
exempelvis sporta�är, blomsterbutik, 
järnhandlare, klädbutiker, second-hand, 
färghandlare, restaurang och pizzeria. Vid 
minigol�anan kan du fika och se barnen leka i 
den välskö�a lekparken intill.

Did you know?

Fränsta påminner om en miniatyrstad, där 
Ljungandalsvägen, som går igenom hela 
samhället, kantas av butiker. Här finns 
exempelvis sporta�är, blomsterbutik, 
järnhandlare, klädbutiker, second-hand, 
färghandlare, restaurang och pizzeria. Vid 
minigol�anan kan du fika och se barnen leka i 
den välskö�a lekparken intill.

Missa inte vackra Vikbron, hela 133 meter lång 
och Sveriges längsta träbro i si� slag. A� 
promenera från Vikbron och västerut är en 
njutbar upplevelse på ca 3-4 km. E� flertal små 
badplatser och grillplatser finns längs vägen. 
Vid Byforsbron vänder du österut igen och 
följer Ljungan tillbaka och kommer till slut över 
”mini-Vikbron”, en miniatyr av Vikbron.

Ace of Spades

Missa inte vackra Vikbron, hela 133 meter lång 
och Sveriges längsta träbro i si� slag. Denna 
omges av vackra naturstigar såsom 
Kärleksstigen, som sträcker sig längs den norra 
sidan, över Byforsbron och södra sidan tillbaka 
där det också finns en mini-Vikbro. E� flertal 
fina badplatser och grillplatser finns längs 
vägen. 

Spader Esset

Missa inte vackra Vikbron, hela 133 meter lång 
och Sveriges längsta träbro i si� slag. A� 
promenera från Vikbron och västerut är en 
njutbar upplevelse på ca 3-4 km. E� flertal små 
badplatser och grillplatser finns längs vägen. 
Vid Byforsbron vänder du österut igen och 
följer Ljungan tillbaka och kommer till slut över 
”mini-Vikbron”, en miniatyr av Vikbron.

Fishing waters

Missa inte vackra Vikbron, hela 133 meter lång 
och Sveriges längsta träbro i si� slag. Denna 
omges av vackra naturstigar såsom 
Kärleksstigen, som sträcker sig längs den norra 
sidan, över Byforsbron och södra sidan tillbaka 
där det också finns en mini-Vikbro. E� flertal 
fina badplatser och grillplatser finns längs 
vägen. 

Fiskevatten

Välkommen till Ljungandalen!

Varsågod, ta e� ex:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 

Ljungandalsvägen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 

Welcome to Ljungandalen!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim 

Ljungandalsvägen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim 

Rankleven 1,2kmToaletter

Tillval: Hållare på 
stolpen för A4-skylt
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Pictogram
För skyltsymboler används Ljungandalsvägens framtagna pictogram. Detta 

bör då kompletteras med nödvändiga symboler, t ex Vindskydd, Elljusspår, 

Grillplats.

Vid frågor om eller utökning av pictogram ska upphovsansvarig konsulteras: 

Maria Molin Söderberg, Maria Mohlin Designs, info@mariamohlin.com,  

076-11 34 262.

SAMHÄLLSTJÄNSTER

ÄTA

BO

SEVÄRDHETER/BESÖKSMÅL

FÄRGKATEGORIER

BUSSTATION

TURISTINFORMATION

TÅGSTATION

SJUKVÅRD

APOTEK

HANDIKAPPVÄNLIGT

MACK

FORDONSVERKSTAD

LADDPLATS BIL

BANKOMAT

TILLGÅNG TILL TRÅDLÖST INTERNET

TILLGÅNG TILL DATOR

DUSCH

TOALETTER

VINDSKYDD

ELDPLATS

RESTAURANG

SERVERING

VANDRARHEM

STUGA

CAMPING

HOTELL

STUGBY

HUSVAGNSPLATS

BO PÅ LANTGÅRD

SEVÄRDHET

KYRKA

TURBÅT

IDROTTSPLATS

SIMHALL

BADPLATS

SKIDBACKE

SPORTHALL

FISKE

BANGOLF

GOLF

GÄSTHAMN

VANDRINGSLED

BUTIK

ÄVENTYR / UPPLEVELSE

RIDNING


