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Identitet och varumärke 

Nyköpings kommuns grafiska profil
Nyköping kommuns grafiska profil är godkänd av KS 2002-11-18 
och i KF 2002-12-10. Den ingår som styrdokument för uppdraget 
till kommunikationsavdelningen enligt Kommunikationsplattform 
för Nyköpings kommun, beslutad i KS 2006-12-18.  
 2007 gjordes revision 1, revision nr 2 2010, revision nr 3  
2013, revsion nr 4 2014 och revison nr 5 2018. Föreliggande 
revideringar innehåller några viktiga förändringar. Den grafiska 
profilen är dock i sin helhet densamma som 2002 och beskrivs 
också här i sin helhet. 

Varumärke
Den grafiska profilen har en betydelsefull funktion för 
uppfattningen av varumärket Nyköpings kommun. Den grafiska 
profilen skapar igenkänning för Nyköpings kommuns hela 
verksamhet. När kommunens olika verksamhetsområden 
uppträder under en gemensam grafisk profil stärker delarna 
helheten, kommunikationen blir tydligare och förtroendet för 
verksamheten ökar.

Budskap
Argument

Vision 2030 med verksamhetsidé och mål styr den verksamhet 
som är varumärket Nyköpings kommun. Den grafiska profilen 
stärker varumärket genom att framföra argumentet: Nyköping 
är en trygg, modern och framåtsträvande kommun med bra 
kommunikationer vid kusten 1 timme söder om Stockholm. 

Kärnvärden

Livet, havet, navet. 
 Dessa tre kärnvärden uttrycks genom en trebildslösning  
med ett bildval som kan variera.

Logotyp
Ordet Nyköping, bredvid stadsvapnet, skrivs i ett linjärt och 
kraftigt typsnitt. 

Bild
All kommunikation från Nyköpings kommun måste vara enhetlig. 
Därför väljs genomgående bildlösningar som ger en flexibilitet 
att förstärka de värden som är viktiga för den målgrupp vi riktar 
oss till.  
 I kommunikation används en trebildslösning för att 
kommunicera profilens kärnvärden:

Livet: Bilden som representerar livet ska visa en människa 
(ganska nära). 

Havet: Havet kan vara en sommar- eller vinterbild som visar 
vatten i någon form. 

Navet: Navet kan antingen associera till något 
kommunikationsslag eller vara en symbolisk bild av ett nav,  
ett möte, en färdväg eller riktning. 

I de sammanhang då hela staden ska marknadsföras används 
trebildskombinationen i den ordning som beskrivs ovan. En av 
bilderna ska vara svart/vit. Det är viktigt att bilderna är tagna i 
Nyköping, att människorna och platserna inte förskönas utan 
är verklighetsnära och reflekterar det moderna samhällets 
mångfald, att de är tagna i stunden, lustfyllda, moderna och  
att humor anas i bilderna.  
 Bilderna kan ha en koppling till innehållet, men inte 
beskrivande i detalj och det viktiga är att skapa spänning  
mellan bild och text – att väcka uppmärksamhet och locka  
till fördjupning.  
 Till bilder på sociala medier används inte trebilds-
kombinationen men bilderna ska följa Nyköpings kommuns 
bildspråk i övrig. 

Copy
Copyn ska vara stringent, positiv men aldrig överlastad. Adjektiv 
bör undvikas när något beskrivs (till exempel vacker tavla) så att 
mottageren själv får bestämma sin uppfattning. Vi är stolta över 
Nyköping men har självdistans och ett seriöst men humoristiskt 
anslag. Profilen ska attrahera såväl nyköpingsbor som andra och 
det är viktigt att vi framstår som ett attraktivt alternativ både som 
arbetsgivare, boplats och besöksmål. Beroende på målgrupp 
och exempelvis under kampanjer kan kommunikationen 
avpassas för att bli så effektiv som möjligt.

Undervarumärken
All kommunikation genom exempelvis bild, text, skyltar, 
webbplatser och annonser såväl internt som externt ska utgå 
från det grafiska profilprogrammet. I viss konkurrensutsatt 
verksamhet finns behov av att profilera den egna enheten.  
I den reviderade grafiska profilen finns mallar för sådan 
profilerande kommunikation där det ändå är tydligt att 
Nyköpings kommun är avsändaren. 

Se avsnitt om undervarumärken på sidan 25.

Användarinstruktioner och samtliga mallar för den 
grafiska profilen finns på IN. Mallar för ärendehantering 
och presentationer är integrerade i kommunens 
ärendehanteringssystem Platina.

Ansvar
Kommunikationsavdelningen ansvarar för all marknadsföring av 
Nyköpings kommun, inklusive andra verksamheter, avdelningar 
och undervarumärken. Alla ändringar eller tillägg ska godkännas 
av Kommunikationsavdelningen.
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Logotyp

Logotypen används främst utan www-adress och placeras  
i nedre högra hörnet vid annonsering och på brevpapper. 
Stadsvapnet Kastalen får aldrig stå ensam.

Divisioner och verksamheter

Logotyp med divisonsnamn används  
till exempel på Tekniska divisonens bilar. 

Hemtjänsten

Logotyp med verksamhetsnamn används  
till exempel på Hemtjänstens bilar inom divison Social omsorg. 

Divisioner och verksamhetsnamn är eller har inga egna logotyper.  
Nyköpings kommuns logotyp är den som ska användas. 

Om det är av stor vikt att mottagarna måste veta vilken verksamhet inom Nyköpings kommun 
som är avsändaren används divisonsnamn eller verksamhetsnamn  
under Nyköpings logotyp. Se exempel på sid 17 vad som gäller vid skyltar.

Skolor och förskolors namn är inga logotyper.  
Nyköpings kommuns logotyp är den som ska användas. 

Undantag är Nyköpings gymnasium som är ett undervarumärke, se sidan 
24. Vid till exempel brev och skyltar skrivs skolans namn med rätt typsnitt. 
Se exempel på sid 7 och sid 17. 

Nyköpings kommuns logotyp finns alltid med enligt regler.

Förskolor och skolor
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Primärfärg 
Blå 

Används även i logotypen. 
C-100, M-80, Y-o, K-10 
PMS 662 
R-0 G-29 B-119

Profilfärg

Nyköpingröd 
Röd 

Används bara  
i logotypen. 
C-10, M-80, Y-8o, K-0 
PMS 185 

Aktivitetsfärg
Limegrön 

Används sparsamt  
t ex knappar på webben. 
C-29, M-0, Y-10o, K-0 
PMS 382 
R-190 G-214 B-0

Aktivitetsfärg
Orange 

Används sparsamt  
t ex knappar på webben. 
C-0, M-60, Y-10o, K-0 
PMS 138 
R-223 G-122 B-0
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Typsnitt

Berthold Akzidens Grotesk light oldstyle figures

Berthold Akzidens Grotesk regular

Berthold Akzidens Grotesk medium

Berthold Akzidens Grotesk bold

Berthold Akzidens Grotesk super (används endast på posters där extra synlighet behövs)

Arial regular

Arial bold

MillerDisplay light

Kursiv används aldrig!

Vårt typsnitt är Akziens Grotesk och det är bara Kommunikationsavdelningen som har tillgång till det.  
Övriga verksamheter använder sig av Arial. MillerDisplay light används i KOM och NY.
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Bildspråk

ok inte ok
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Kontorstryck  

611 83 Nyköping. www.nykoping.se

C5, C4

För beställning av kontorstryck kontakta vaktmästeriet.

A4 Brevpapper – icke formellt

Visitkort 55x90

A6 Korrespondenskort/Block

Nyköpings kommun

Postadress:
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
E-post: palaemona.morner@nykoping.se

Besök: Rådhuset
Tfn: 0155-24 83 89
Mobil: 073-773 79 13
Fax: 0155-24 80 01

Palaemona Mörner

w
w

w
.n

yk
op

in
g.

se

Namn Efternamn
titel/tjänst
avdelning

Nyköpings kommun 611 83 Nyköping
Besöksadress Rådhuset, Stora Torget
Växel 0155-24 80 00
Direkt 0155-24 87 06
Mobil 073-xxx xx xx
E-post fornamn.efternamn@nykoping.se

www.nykoping.se
www.boinykoping.se

Namn Efternamn
titel/tjänst
avdelning

Nyköpings kommun 611 83 Nyköping
Besöksadress Rådhuset, Stora Torget
Växel 0155-24 80 00
Direkt 0155-24 87 06
Mobil 073-xxx xx xx
E-post fornamn.efternamn@nykoping.se

www.nykoping.se
www.boinykoping.se
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Brevpapper för icke formel profilering

Förtryckt brevpapper
För profilerande, icke-formella utskick kan det förtryckta 
brevpappret med trebildskombinationen användas.

Här finns Nyköpings kommuns logotype förtryckt i det  
högre nedersta hörnet och möjlighet att skriva kontaktuppgifter 
under bilderna. Detta brev papper läggs direkt i skrivaren eller 
kopiatorn och finns att beställa från vaktmästaren. När du 
skriver för ett sådant papper, använd den mall som finns på IN.

Skolor
Vid profilering av exempelvis skolor i icke-formella sammanhang 
och i profilerande syfte kan skolorna använda den särskilda 
mall där skolans namn skrivs i övre vänstra hörnet. På detta 
brevpapper finns Nyköpings kommuns logotype till höger  
strax ovan strecket som avskiljer sidfoten.

För skolor och förskolor placeras namnet uppe til l vänster. Används även  
på förtryckt brevpapper. För övrig profilering se undervarumärken sid X.Förtryckt brevpapper med 3-bildskombination.

Nyköpings kommun

611 83 Nyköping

telefon 0155-24 80 00

info@nykoping.se

Titel
Här ska brödtexten börja. Markören ska inte stå i rubriken när  
användaren öppnar dokumentet. Brödtext = Arial 11, radavståndet 
är satt till 1,1 så att det blir ett lite längre avstånd än mellan nor-
malt radavstånd, men inte lika stort som när radavståndet är satt 
till 1,5. Resultatet blir en lättläst text med tanke på personer som 
kan ha svårt att läsa en text med vanligt radavstånd.   

Den här mallen används till bla brev, skrivelser, tjänsteskrivelser, 
rutiner. Adressfältet tas bort i förekommande fall.

Längre dokument som utredningar, policys, planer har samma 
inställningar, men förstasidan ser annorlunda ut i de dokumenten.

Rubrikerna ser ut enligt följande:

Förstasiderubrik = Arial 20, 
gemener, fet

Sjösa skola

Titel
Här ska brödtexten börja. Markören ska inte stå i rubriken när  
användaren öppnar dokumentet. Brödtext = Arial 11, radavståndet 
är satt till 1,1 så att det blir ett lite längre avstånd än mellan nor-
malt radavstånd, men inte lika stort som när radavståndet är satt 
till 1,5. Resultatet blir en lättläst text med tanke på personer som 
kan ha svårt att läsa en text med vanligt radavstånd.   

Den här mallen används till bla brev, skrivelser, tjänsteskrivelser, 
rutiner. Adressfältet tas bort i förekommande fall.

Längre dokument som utredningar, policys, planer har samma 
inställningar, men förstasidan ser annorlunda ut i de dokumenten.

Rubrikerna ser ut enligt följande:

Förstasiderubrik = Arial 20, 
gemener, fet
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Brevpapper  
– formellt – ärendemallar

Dokumenttyp Dnr 

   
Avdelning Datum  
Handläggare   

Företag
Avdelning/namn
Adress
Postnr  ORT 
Land

Postadress 
Nyköpings kommun 
Avdelning 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress Tfn   
Mob
Fax    
E-post

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

Här skriver du din rubrik 
Här ska brödtexten börja. Markören ska inte stå i rubriken när användaren 
öppnar dokumentet. Brödtext = Arial 11, radavståndet är satt till exakt vid 15 pt 
så att det blir ett lite längre avstånd än mellan normalt radavstånd, men inte 
lika stort som när radavståndet är satt till 1,5. Resultatet blir en lättläst text 
med tanke på personer som kan ha svårt att läsa en text med vanligt 
radavstånd.

Den här mallen används till bla brev, skrivelser, tjänsteskrivelser, rutiner. 
Adressfältet tas bort i förekommande fall. 

Längre dokument som utredningar, policys, planer har samma inställningar, 
men förstasidan ser annorlunda ut i de dokumenten. 

Rubrikerna ser ut enligt följande: 

Förstasiderubrik = Arial 20, gemener, 
fet

Rubrik1 = Arial 16, gemener, fet 

Rubrik2 = Arial 13, gemener, fet  

Rubrik3= Arial 11, gemener,fet 

Sidhuvud och Sidfot 

Sidhuvud sid 1= Arial 10, gemener 

Sidhuvud sid 2 = Arial 8, gemener 
Sidfot sid 1 = Arial 7 
Sidfot sid 2 = Arial 8 

Sidnummer sid 2 och framåt = Arial 10 

Formella brev
Alla formella ärenden ska skrivas i de mallar som finns i Platina 
eller på IN. Nyköpings logotype är placerad i övre vänstra 
hörnet. Kontaktuppgifter skrivs under strecket i sidfoten.

Undantag
• Samarbeten Oxelösund. Ärenden från Lönenämnden, 
Överförmyndarnämnden och andra samarbetsdokument  
med Oxelösund. Här placeras logotyperna ovanför strecket  
vid sidfoten. Nyköpings logotype placeras till höger,  
Oxelösunds till vänster. Kontaktuppgifterna i sidfoten  
är Nyköpings kommuns.

Samarbete Oxelösund.Formella brev.

Avdelning Dokumenttyp Dnr 
Handläggare   
   
 Datum  
   

Företag
Avdelning/namn
Adress
Postnr  ORT 
Land

Postadress 
Nyköpings kommun 
Avdelning 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress Tfn   
Mob
Fax    
E-post

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

Här skriver du din rubrik 
Här ska brödtexten börja. Markören ska inte stå i rubriken när användaren 
öppnar dokumentet. Brödtext = Arial 11, radavståndet är satt till exakt vid 15 pt 
så att det blir ett lite längre avstånd än mellan normalt radavstånd, men inte 
lika stort som när radavståndet är satt till 1,5. Resultatet blir en lättläst text 
med tanke på personer som kan ha svårt att läsa en text med vanligt 
radavstånd.

Den här mallen används till bla brev, skrivelser, tjänsteskrivelser, rutiner. 
Adressfältet tas bort i förekommande fall. 

Längre dokument som utredningar, policys, planer har samma inställningar, 
men förstasidan ser annorlunda ut i de dokumenten. 

Rubrikerna ser ut enligt följande: 

Förstasiderubrik = Arial 20, gemener, 
fet

Rubrik1 = Arial 16, gemener, fet 

Rubrik2 = Arial 13, gemener, fet  

Rubrik3= Arial 11, gemener,fet 

Sidhuvud och Sidfot 

Sidhuvud sid 1= Arial 10, gemener 

Sidhuvud sid 2 = Arial 8, gemener 
Sidfot sid 1 = Arial 7 
Sidfot sid 2 = Arial 8 

Sidnummer sid 2 och framåt = Arial 10 

Räddningstjänsten.

Dokumenttyp Dnr 

 Datum  
Handläggare   

Företag
Avdelning/namn
Adress
Postnr  ORT 
Land

Postadress 
Nyköpings kommun 
Avdelning 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress Tfn   
Mob
E-post
Fax    

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

Här skriver du din rubrik 
Här ska brödtexten börja. Markören ska inte stå i rubriken när användaren 
öppnar dokumentet. Brödtext = Arial 11, radavståndet är satt till exakt vid 15 pt 
så att det blir ett lite längre avstånd än mellan normalt radavstånd, men inte 
lika stort som när radavståndet är satt till 1,5. Resultatet blir en lättläst text 
med tanke på personer som kan ha svårt att läsa en text med vanligt 
radavstånd.

Den här mallen används till bla brev, skrivelser, tjänsteskrivelser, rutiner. 
Adressfältet tas bort i förekommande fall. 

Längre dokument som utredningar, policys, planer har samma inställningar, 
men förstasidan ser annorlunda ut i de dokumenten. 

Förstasiderubrik = Arial 20, gemener, 
fet

Rubrik1 = Arial 16, gemener, fet 

Rubrik2 = Arial 13, gemener, fet  

Rubrik3= Arial 11, gemener,fet 

Sidhuvud och Sidfot 

Sidhuvud sid 1= Arial 10, gemener 

Sidhuvud sid 2 = Arial 8, gemener 
Sidfot sid 1 = Arial 7 
Sidfot sid 2 = Arial 8 

Sidnummer sid 2 och framåt = Arial 10 
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Övrigt

Dokumentmall, rapporter
Mall med försättsblad till rapporter, presentationer,  
planer med mera görs i de mallar som finns på lN eller i Platina. 

Power Point
Power Point-presentationer görs i de mallar som finns på lN  
eller i Platina. Olika versioner av trebildskombinationen  
finns att välja på.  
 Använd ej clip-art bilder eftersom de står i konflikt med  
Nyköpings profilbilder. Följ mallen för typsnittens storlek.  
Gör hellre fler bilder med färre textrader än att packa text  
i mindre grad.

Stipendier och diplom
Stipendier och diplom skrivs i en särskild mall.  
Kontakta den kommunikatör som finns på din  
division eller kommunikationsavdelningen centralt.

Dokumentmall , rapport finns på IN och i Platina.

Powerpointmall , finns på IN och i Platina.

Rubrik 

Rubrik 

Lorem ipsum 

•  Sit dolor amet 

•  itaspis consere perecus 

•  que nimusae 

•  Sit dolor amet 

•  itaspis consere perecus 

•  que nimusae 

Antagen av xx datum

Reviderad datum
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Övrigt

Blanketter
Nyköpings kommuns blanketter och e-tjänster i plattformen ska 
följa den grafiska profilen, vara enhetliga oavsett verksamhet och 
använda ett enkelt och tydligt språk.

Faktablad 
Faktablad har samma utseende både på webb och för tryckt 
information. Faktablad kan skrivas ut från IN.

Blanketter

Extra information, lagar, regler, PUL etcetera placeras på separat informationssida. 

Division
Enhet

Rubrik …
Ansökan/Anmälan …

Brödtext arial 11. 
Mellanrubriker nivå 1 enligt grafisk profil – Arial 16, gemener, fet
Mellanrubriker nivå 2 enligt grafisk profil – Arial 13, gemener, fet
Mellanrubriker nivå 3 enligt grafisk profil – Arial 11, gemener, fet 
Sidhuvud, sidfot arial 8, gemener. Sidhuvud och sidfoten på alla sidor.
Sidfoten – fylles i av blankettmakaren.

Mellanrubriker nivå 3 Arial 11. 

Mellanrubriker nivå 3 Arial 11. 

Mellanrubriker nivå 3 Arial 11. 

Mellanrubriker nivå 3 Arial 11. 

Nyköpings kommun
Division
611 83 Nyköping

Bankgiro
Postgiro 

Besöksadress OrganisationsnummerTelefon
Fax
Gruppepost
www.nykoping.se

För mer information och var blanketten ska skickas se nästa sida.

Namn - Arial 6

Namn - Arial 6 Namn - Arial 6 Namn - Arial 6 Namn - Arial 6

Telefon (även riktnummer)

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Information
consediciet hicab is dent pora ipsant.
Liberio doloreiusam essimint volorehent audae 
sitat. Dae cus. Abor mos cum voluptatest, solupta 
tincit quis doleniene optur alit facea evel ilis ilis 
exerum fuga. Ut dus ut omnimoditate vit, ut officid 
quissita sam et, volupis dolor simpostio mosse-
quae re sum hiciae sequi am, unto voluptat.

Rum que que
eum fugita nonsecum, consed et hit voluptatur aut 
at que reratiis del is endus ea quis eate modiam 
renis derum rem et occaborentia perum eari repro-
vid que volorem porerae sequaer uptatem de cone 
nonem el idessit la doluptatur? Ut et acipsunt.
Upta num, quas delit, cus ea vel ipsame expers-
perem volupta velibus, et faccum, nis quunt laut 
perferf eriandem ea nobis ipsa volorumquid mos es 
moditat estium quas plicips ustias solorum non pa 
naturem pediassunt erciis in conseque earchil es 
alis minctes eremperrori dollendamet, que cupta-
tem senemoloria ius ne litatur ma doluptas untota-
quia quis et ut dolupta tiatusc idelecatur alibusam 
esequid ma pores auda niminvernam non porerum 
nonsectatem. Nam que pres et resto doluptis sin-
tus, cullaborem recabor ibusandus restium unt.

Esed que cullendene
 ommod mossum doluptiuntis eroritatum nobisciae 
reritius quae volorehenda vero comni que exeritas 
eate re solorro omnis plique nonsequi consequ 
aeptatem. Eque voluptam quam, sinverum, con 
placesequi num sitiam, a num qui ium doloreptatet 
voluptatem isitet ende nes endit, et int quias dol-
lesequia delestr uptinve lestionsedi ipis mod qui 
tenemquam conseque qui offictu riberum a is aut 
ant.

Esed que cullendene 
Gitat facest asinveriam am, id quo bea sandant.
Ignatius porerciis mos quam volorerio ma dempore 
hendeli gnihicatque nonsequam que ad quossitias 
dis ut ulluptatio dolorepe libus dolut volupidem 
soluptat reictem ea porerum volent etur sam aut 
debisquia sedis sunt ratintem lam, totat atia ime ex 
et occus simet qui ant, similiquam fugitatur?

Veritat est acepero tem
 ut verit, sunt, omniet laborpo rrorum quaepedi 
quam as exceste mpelit quae nam re voloreius 
natem. Ut harum fuga. Nam quam qui dolore, sin 

nobit, qui tessintium haribusam que reictae rianti-
am id milit que adis mos prate et rerat fugiae plam 
restis si aut oditis quas es aut pel ipienis aut evel 
moluptatus dolorenis ilique dollautate volo doluptiur 
minihitat pratur?
Rum hit, suntus evelestiore et que aliciamento 
ommolup taquiae acimolu ptataeprae ne sercia 
a suntiatur, ut dendell autent laboreiur, sus idus 
ipsaperro eos quas ad qui tem volum nos dellanim 
sent porrovidunt derore moloreribus eaqui deliber 
namusciuscil estis es arcillo ribusda ndipis as atet 
qui dolupta tionsedi odias duciis magnihi lluptur sus 
et alit, sed excearum qui doluptas nobit volupta dis-
quod maio de ped quo mos venimpore etur, simo-
lorro eles aliquo totati cuscilit quunte labo. Porere 
laborunturis id min exerum quae laborae dolupta 
tiatur? Qui voluptatus ex el et quiant aut quae. 

eroviduntios nestium ratur
quid moluptio explictatur a nobis il il imi, occus 
doleculparum ipidi omnit veligen imolorioriam es 
sant as nimentota volut aut pedicipit fugit ventiatem 
rent vid que cus assi blaccus, sam raepudam labo. 
Nem consequam aperum remperrunt quis expedip-
is in pe nimet millorum fugiaspiento iducia delenite 
pori aligentorero officatur? Qui te por aboreicium si 
qui verfere ssunt.

Ri te qui ut late
consedia sit volupta turibusantio tecatis sam, 
omnis quo mosa nihillaborem laccumet, officidellut 
quibusam hil il mi, ommoleseque et ut rent.
Um sunt quo odis quiant eaque ilit, ut pratius que 
dolum quia exerum volluptur alis esendent labor 
archilic tem rem harisit omnimolorum, simaxim 
fugia debit et, et essunte mperchi liquibus voloren 
ectumque officia quod ut as aceriant quo illorepudi 
temporr ovitatur?
Eceaquist alis conestis et et quidusantia audipis 
eliquatque volessu ntusam eate quunt ut modictat

Nyköpings kommun
Division
611 83 Nyköping

Bankgiro
Postgiro 

Besöksadress Telefon
Fax
Gruppepost
www.nykoping.se

Organisationsnummer

UPPGIFTERNA KOMMER 
ATT BEHANDLAS I ENLIG-
HET MED PERSONUPP-
GIFTSLAGEN

Sänd blanketten till:

Adress

Faktablad

Faktablad  
 

 

 

 

 
 
 
Stängningsdag 22 april 
 

Alla invånare uppmanas att efter bästa förmåga källsortera sitt hushållsavfall. 
Förpackningar av papper, plast, glas och metall lämnas till återvinning. Rent 
komposterbart material läggs i den gröna påsen och det övriga avfallet i den ”vanliga” 
soppåsen.  

Mellan 
Gröna påsar ska användas för matrester, kaffefilter, hushållspapper,  
blomjord och vissna blommor. 

Bor du i hyreslägenhet kan du hämta gröna påsar hos din fastighetsvärd.  
Bor du i villa får du nya påsar på Lennings väg 7 eller genom att knyta en  
påse på ditt sopkärl. 

Har du frågor 
Ring  0155- 24 88 00 

E-post: kundtjanst.va.renh@nykoping.se 

Renhållningen  
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 
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Annonsering 

Uppmanar vi: »Läs mer på nykoping.se« används logotypen utan www-adress.

I samannonsering med andra placeras Nyköpings logotyp  
ti l l höger.

Meddelandeannonser

Ett samarbete mellan

Lore ipsum, lore  
ipsum ipsum.
Ror moluptas aute nos ut voluptatius aut ommoditate 
quo volorio in rero omnia nuscimi nctusap ernatem 
quatist etus. Aniet exeris ullaccum estia conse nis 
simolupturis ipicte voluptat.

Bitiamu sciatas sequibu
Sum alitat. On nullaboratur sum aut porestiae que et 
omniam sit as quis eost re pra volut volorum accum 
aut iurita dolectist iligene exerum eum veritibus et as 
cus everspe lestruntium.

Lore ipsum, lore ip-
sum ipsum.
Ror moluptas aute nos ut voluptatius aut ommoditate 
quo volorio in rero omnia nuscimi nctusap ernatem 
quatist etus. Aniet exeris ullaccum estia conse nis 
simolupturis ipicte voluptat.

Bitiamu sciatas sequibu
Sum alitat. On nullaboratur sum aut porestiae que et 
omniam sit as quis eost re pra volut volorum accum 
aut iurita dolectist iligene exerum eum veritibus et as 
cus everspe lestruntium.

Lore ipsum?
Nequide et eario itae volorempor fuga eiuscimos nihilis.
• Quae sum se coriaepudit perum.
• Quae nus re cum evellorem experit volorec.
• Earumqu aepudis ut odi dus.

Blandaesene nim alite pra!

Acipit velest exerspe dicae. Abo. Ecum volupit magnatem cor 
ad moloresto berum ima ex experuptat ariti cum rentur.

Läs mer på nykoping.se

Lore ipsum?
Nequide et eario itae volorempor fuga eiuscimos nihilis.
• Quae sum se coriaepudit perum.
• Quae nus re cum evellorem experit volorec.
• Earumqu aepudis ut odi dus.

Blandaesene nim alite pra!

Acipit velest exerspe dicae. Abo. Ecum volupit magnatem cor 
ad moloresto berum ima ex experuptat ariti cum rentur.

Läs mer på nykoping.se

Kontakta divisionernas kommunikatör eller kommunikationsavdelningen centralt för beställning av annons.
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Nyköping med internationell närhet ger lokalt 
unika möjligheter. I kommunen arbetar vi för att 
uppfylla målen om god service och möta de ut-
maningar som ställs på en region i stark tillväxt.

www.nykoping.se

P
roducerad av...

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm.

Närheten till havet, lokal prägel och Europas storstäder inom 

räckhåll ger dig möjligheter att andas och växa.

www.nykoping.se

P
roducerad av

4 5

Te pra sitiatium audandi aspelique nume nam, velitio volora 
quaessitem dolorit et, con poriorio consed mil ipsae ius quia 
voluptatur arum etum es asimet restius si apellaut reperio in 
poritat liquiandae nus, te esciand enihiciis ad que eosandae 
dem. Uciendem quidestium, conse postem autempore, accup-
tatem nist officto rrovitae quam, offictur audam rerum fugia 
evenis aborendit as nusania nditatur simus.

Em est, cus volupta
Temquae stinciligent inctem labor as quid ut quia doluptatio 
tem est officit que cusamusa doluptas ventio omnis ant fugi-
tam, arci cullign aturibus ditate porectet laboribus.

Sed ut inihic tes voluptia volores doluptionse voluptati consen-
tis poreste mquide cusda denis is doluptiur? Sum hit, quissin 
recus verovid expelen deliquas dolo illupta quunda perfero 
videsto tem voluptam fugias a ium aspitam unt.Dam, offictum 
reribus et remodiore videnia nem il ium quiatent.

Ipsae nempos adigeni mpelis
Aut fuga. As dollorr umenda si remperunto cuptat quature 
pudandia ex est, sanienim inctorem. Nempore con nihilit aute-
cae latum labor si sinullestrum in eossum fugiti od ut exerit 
fugitatiis que dignam, sit quam experum sum eniminv doluptas 
mod mil is molest velectorro ium as volorum lab invereperum, 
ut ommolup taestiae. Nequam vellandelit peration comnihicto 
endiatur?

Eliquos sinveri busapel luptas pliquiae qui cum verro verum 
quam eossed et que res am dolorat ionsendae con pelit ma 
vella vellestrunt pore vente voles doluptate sumquas etur aped 
et quodicaecta volo verum eost aut as ma as dolor.

Aut fuga. As dollorr umenda si remperunto cuptat quature 
pudandia ex est, sanienim inctorem. Nempore con nihilit aute-
cae latum labor si sinullestrum in eossum fugiti od ut exerit 
fugitatiis que dignam, sit quam experum sum eniminv doluptas 

Lore ipsum lore ipsum.

Xero con core endit am, aris doluptatis mincips aessum restis sant aute nat audaes as vel es 
aspe magnimus et ducidus, aut omnihil lorepratem et pereptae sitatendem volo bearcitis ma 
sequam voles aute volupta tecaes essinture nusciendent, as di con pla dendaectaque vellaut 
quunduntio volore sit unt.

Offic te ea conem quibearuntur sus est, con cus is etur?

Foldrar
Liggande 210x140 mm 

Stående A7 - 74x105 mm

Lore ipsum.
• Re consende nonsequam ducimus  

molorat emporeribus apedit fugia sit 
harchit assum que comnia dolorunt 
lanendicabor aut .

• Re consende nonsequam ducimus  
molorat emporeribus apedit fugia sit 
harchit.

Lore ipsum. 
Re consende nonsequam ducimus molorat 
emporeribus apedit fugia sit harchit assum 
que comnia dolorunt lantiatur magnimus, 
sit, sit inciis eosaped endicabor aut liqui 
idebis aut dis molut eaquam eatur?

Equate volorio. Nam eum 
accument offic tempori-
bus, eicit vent.

Musciis illendis incil et aut 
officia non erspita tempo-
rio eum el is apitiaepudit 
rernate mporecum eossi.

Lo
re

 ip
su

m
 lo

re
 ip

su
m

.

Kontakta divisionernas kommunikatör för beställning av trycksaker.

1
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Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm.

Närheten till havet, lokal prägel och Europas storstäder inom 

räckhåll ger dig möjligheter att andas och växa.

Fe
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A5

N
yköping ligger vid kusten en tim

m
e söder om

 S
tockholm

.

N
ärheten till havet, lokal prägel och E

uropas storstäder inom
 

räckhåll ger dig m
öjligheter att andas och växa.

Felaktiga namn eller  
falska påståenden om mat.
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Övriga produktioner

FÖR MEDARBETARE I NYKÖPINGS KOMMUN 

Nr 3 | 2018

– Det är viktigt  
att inget barn  
lämnas utanför.

PÅVERKA SVARA PÅ ARBETSMILJÖMÄTNINGEN

OMORGANISATION SKOLOR FÅR NYA NAMN

IN SÅ HÄR FUNGERAR INTRANÄTET

KOM ME’ TRÄNA IHOP – VINN FINA PRISER

TEMA: ORGANISATION

AGNETHA JADEWIHL,  

BARNSKÖTARE SEN  35 ÅR

Posttidning B
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

ÖVER 100 NOMINERINGAR TILL  
ÅRETS VÄGVISARE

NÄSTA NUMMER AV KOM  
UTKOMMMER I DECEMBER

UNGDOMAR FICK FERIE-
PRAKTIK I SOMRAS427

Vad är Kommunutmaningen?
Kommunutmaningen handlar om 
att utmana varandra att göra hälso
samma val i vardagen, både  
kollegor inom kommunen och  
mellan kommuner. Man bildar lag 
med mellan 4 och 15 personer och 
samlar poäng genom att göra  
hälsosamma och miljövänliga val  
i vardagen.
Allt från promenad till ett hårt tränings
pass räknas. Till exempel får du poäng av 
att äta frukt och grönt eller om du har 
sovit väl. Alla aktiveter ger visst antal  
poäng – som du hittar på färdiga poäng
listor på tävlingens webbsida. Lagen  
registrerar sina poäng via webben eller 
en app. Löpande veckobrev samt extra
poäng genom bonusar delas ut under 
tävlingen.

TÄVLI NG E N PÅGÅR mellan 8 oktober 
och 18 november. Har du frågor  
– kontakta personalföreningen.

Alla kan vara med – anmäl ert lag nu!
Det finns något för alla, så värva  

kollegorna på din arbetsplats och anmäl 
ert lag redan i dag! 

GÖR SÅ HÄR: 

1. Prata ihop dig med kollegorna och sätt 
ihop ett lag (4–15 personer) 

2. Gå in på kommunutmaningen.se

3. Scrolla ner på sidan, klicka på  
Registrera mig! Och följ instruktionen 
på sidan. 

4. När utmaningen startar är det sedan 
bara logga in på kommunutmaningen.se 
eller i appen MotionsRace och registrera 
din aktivitet.

Personalföreningen 
Kom me'

Du som är anställd i kommunen  
är automatiskt medlem i vår personal
förening Kom me'. 

Föreningen erbjuder allt från teater
resor, fritids och kulturaktiviteter till  
rabatter i många av Nyköpings butiker 
och friskvårdsföretag. Följ Personal
föreningen på Facebook och läs mer 
på IN.

Var med  
i kommunutmaningen

Glittriga monster eller läskiga älvor? Allt kan skapas på Barnkulturcentrum som slår upp dörrarna varje lördag. Foto: Hugo Leijon

NYKÖPINGS TIDNING
INFORMATION  
FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN
OKTOBER NR 5 • 2018

Tummen upp för 
temalekplatser

Tema: Barn, skola  
och utbildning

Agenda 2030  
angår oss alla

Läs till syrra på 
Campus Nyköping

Barnkulturcentrum 
triggar fantasin

NY – hushållstidning
KOM – personaltidning

www.nykoping.se. in.nykoping.se
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Det är viktigt att det framgår vilket varumärke som är huvudavsändare (i motsats till 
tryckta media) är det praxis att placera huvudavsändaren uppe till vänster. Där finner 
man alltså logotypen för i en färgplatta. 

Nyhetsbrev
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Kampanjer
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Affischer och rollups

Flaggor

lupta tempori beriaer oreicil lupture, qui officii ssumquia voluptur? Qui vellabo. Qui conse-
quost a in co:

K  lupta tempori beriaer oreicil lupture, qui officii ssumquia voluptur? 
K  Qui vellabo. Qui consequost a in co
K  Qui vellabo. Qui consequost a in co
K  lupta tempori be

Dag: lupta tempori be
Plats: lupta tempori be

mellanrubrik

Rubrik

Affisch A3, A4

Rollups med plats för bilder.

Lore ipsum.
Met utemporit aut alibuscidion  
poritaerum volupid quiae pero 
blab in plam eaquatet omnimi, 
conse sit enda est.

Lore ipsum
lore ipsum ipsu.

Lore ipsum
lore ipsum ipsu.

Profilerande rollups finns att låna på 
kommunikationsavdelningen centralt.
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Skyltar

Välkommen till Nyköping

Skylt vid tågcentralen

Skylt vid Skavsta turistbyrå

Visit Nyköping by the 
sea – 7 minutes away.

Exempel på olika sorters skyltar. En skylt måste passa in i miljön och därför anpassas efter material, storlek och utseende.  
Många skyltar kräver bygglov. Kontakta alltid Kommunikationsavdelningen för tillverkning av skyltar.  
Att kommunen är avsändare ska alltid anges tydligt på våra skyltar genom Nyköpings logotyp.

Anhörigcenter.

Fasadskylt.

Skylt vid byggnation se sid 21.
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Skyltar vid byggnation

Vepa vid Nyköpings gymnasium.

Nu bygger vi en ny tunnel  
vid Nyköpings högstadium.
Nyköping växer! För att alla ska kunna  
passera Lenningsväg säkert och smidigt 
bygger vi en ny gång- och cykeltunnel vid 
Nyköpings högstadium Alpha. Den ska 
binda ihop Rosvalla med Tessinområdet  
och stadskärnan.

Tunneln byggs extra bred och luftig med 
mycket belysning. Under byggtiden leds 
trafiken om på en tillfällig väg vid sidan av 
Lennings väg. Tunneln planeras vara klar  
i slutet av 2017.

Läs mer om hur vi utvecklar staden på lång 
sikt på www.nykoping.se/motframtiden

Annons.

Vi bygger en ny tunnel. 
Klar slutet av 2017.
Här byggs en tunnel för att alla ska kunna  
passera vägen säkert.
Läs mer om hur vi utvecklar staden när  
Nyköping växer på nykoping.se/motframtiden 

Vägskylt.

Här bakom byggs nya  
Nyköpings gymnasium.
Läs mer om hur Nyköping växer och hur vi utvecklar staden på lång sikt,  
utan att förlora småstadskänslan. www.nykoping.se/motframtiden

Alla pågående projekt som påverkar medborgarna och besökarnas miljö kopplas till berättelsen om framtidens Nyköping.  
Då används konceptet Framtidsbilder.

Nyköpings kommun arbetar mot det övergripande målet om ett växande Nyköping på ett socialt, ekonomiskt och hållbart sätt.  
Detta innebär att en rad aktiviteter som påverkar medborgarnas och besökarnas miljö och upplevelse av kommunen måste genomföras.  
För att skapa acceptans och framtidstro så används konceptet Framtidsbilder. 
Det ska ge igenkänning för den här typen av budskap och skapa förtroende för att kommunen arbetar planerat.  
Det ska öka förståelsen för betydelsen av tillväxt, god integration och bättre kommunikationer. 
Det ska undvika motstånd och överklaganden för varje åtgärd som måste genomföras. 

• Alla pågående projekt kopplas till berättelsen om framtidens Nyköping 
• Den viktigaste kommunikationen sker på plats där förändringen sker, exempel genom en bandroll eller skylt vid byggnationen.

Bakgrunden är en akvarellbild med blå horisont. Alla visuliseringar ska visa konkreta projekt.  
Saknas projektbild används kampanjbild från Bo i Nyköping. 

Framtidsbildskonceptet omfattar inte enskilda bygg- eller andra förändringsprojekt, exempel skylt vid avstängd väg.
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Arbetskläder
Det är viktigt att Nyköpings kommuns logotyp syns tydligt på våra arbetskläder. Syftet med 
en tydlig profil är att stärka Nyköpings kommuns identitet och göra det lätt att igenkänna våra 
verksamheter. Det blir svårt för mottagaren att veta vem som levererar service om det bara  
står ett namn utan att Nyköpings kommuns logotyp finns med.

Några exempel

K En skola utan Nyköpings kommuns logotyp kan uppfattas vara en friskola. 

K  Ett enhetsnamn som Parkavdelningen, Social omsorg och Renhållningen utan  
Nyköpings kommuns logotyp kan uppfattas som ett privat företag.

För tryck på textil används 
den förenklade versionen av 
Nyköpings kommuns logotype 
i svart eller vitt beroende på 
plaggets färg. Tag kontakt med 
Kommunikationsavdelningen för 
rätt original av logotypen.
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Profilkläder

Profilkläder används till exempelvis på mässor, evenemang eller andra tillfällen då inte speciella 
skyddskläder krävs.

Det är viktigt att Nyköpings kommuns logotyp syns på våra profilkläder. Syftet med en tydlig profil 
är att stärka Nyköpings kommuns identitet och göra det lätt att igenkänna våra verksamheter. Det 
blir svårt för mottagaren att veta vem som levererar service om det bara står ett namn utan att 
Nyköpings kommuns logotyp finns med.

Exempel på profilkläder

Fram Bak

Profilprodukter
Profilprodukter finns att köpa på intranätet. Vid beställningar av andra profilprodukter kontakta 
verksamhetens kommunikatör och upphandlat företag i avtalsdatabasen.

Exempel på profilprodukter
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Bilar
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Undervarumärken

När vi bygger en egen identitet för någon av kommunens 
verksamheter vill vi behålla en koppling till kommunens 
identitet och varumärke. Därför utgår principerna för våra 
undervarumärkens grafiska identitet från kommunens 
grafiska profil. Det innebär att vi behåller samma typsnitt och 
grundfärger, att kommunens egen logotyp inte förändras och att 
de logotyper vi bygger för respektive undervarumärke utgår från 
vårt eget typsnitt Akzidens Grotesk. 

Varumärket Nyköpings kommun fungerar som så kallad 
endorser, det vill säga som en trygghetsskapande signal till 
mottagaren. Målgruppen och andra intressenter som tar del av 
materialet får kunskap eller en påminnelse om att Nyköpings 
kommun erbjuder denna verksamhet till medborgarna.

Följande kriterier krävs för att en verksamhet inom 
Nyköpings kommun ska få uppträda under ett eget 
undervarumärke:

a. Verksamheten ska vara konkurrensutsatt.

b.  Verksamheten ska arbeta fram sitt varumärkes värde genom 
en intern process som ska utgå ifrån Vision 2020.

c. Kommunen ska endast ha ett fåtal undervarumärken.

d.  Kommunens kommunikationschef tar slutlig ställning till 
om en verksamhet får uppträda som undervarumärke. 
Undervarumärket ska skrivas in i Grafisk profil KK 13/167. 

Riktlinjer
1. Undervarumärket får en egen logotyp.

Den byggs i en eller två rader i Akzidens. Den kan antingen 
göras friliggande eller i en platta utan kompletterande symboler 
eller märken. En sådan logotyp blir förhållandevis neutral, men 
kompletterad med ett eget bildspråk (se punkt 2) skapas en 
tydlig egen identitet och samtidigt en bra balans och koppling till 
kommunens varumärke. Undervarumärket ses som bärare och 
avsändare av all kommunikation.

2. Undervarumärket skapar ett eget bildspråk. 

Bildspråket ska bygga på en tydlig varumärkesplattform 
som harmonierar med kommunens varumärkesbudskap och 
ha en livslängd på flera år. Bildspråket ska alltså vara väl 
genomarbetat och tydligt varumärkesrelaterat – i motsats till 
kortsiktiga kampanjbilder. Ett exempel på detta är det arbete 
som Nyköpings gymnasium gjort under 2012. 

3. Riktlinjer ska arbetas fram för olika typenheter:

• Webb

• Digitala nyhetsbrev

• Annonser

• Affischer

• Roll-ups

• Trycksaker

• Powerpoint

• Kontorstryck (d v s visitkort, brevpapper, kuvert, m m)

Alla undervarumärken har sin grafiska profil.
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Undervarumärken  
– logotyp

Logotypen byggs i en eller två rader i Akzidens friliggande eller i en platta utan kompletterande symboler eller märken.  
Vald signaturfärg används. En sådan logotyp blir förhållandevis neutral, men kompletterad med ett eget bildspråk och en egen färg 
skapas en tydlig egen identitet och samtidigt en bra balans och koppling till kommunens varumärke.

2018 är dessa undervarumärken 
• Nyköpings gymnasium 
• Campus Nyköping 
• Flygteknik Technical Training 
• Nyköpings Arenor

Varje undervarumärke har sin egen manual. 

Nyköpings Arenor Nyköpings Arenors logotyp används endast i BtB-sammanhang,  
det vill säga när vi kommunicerar om att sälja lokaler till arrangörer.
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Oftast används endast undervarumärkets logga. En sådan skylt är till för 
att man på avstånd ska kunna identifiera byggnaden, varumärket och 
verksamheten och man behöver inte veta vem som är ägare det i det skedet. 
Diskutera med Kommunikationsavdelningen.

Undervarumärken  
– skyltar
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Exempel annonser och affischer
Undervarumärket är huvudavsändare och placerat längst ned till höger.  
Uppe till höger ligger Nyköpings kommuns logotyp i något mindre format för att påvisa och 
stärka kopplingen till kommunen. Observera att Nyköpings kommuns logotyp alltid visas i dess 
tillåtna färger (blå, svart eller negativ vit).

Undervarumärken  
– annonser och affischer

Itatione min restio. 
Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. Vit eos audi ommolor acitasp iciam, net enimi, nimod min-
vellaut et et velitas veles accae. Xerspel enimagni reseque pe de prest, volupta volore exerum disciendera nienihit omnimpe 
rspero cum acescimusda quam es ventoribusam et et, iducid et eos aditiunt pre, officat ianihil molupic torestia dolutat inciisci 
cus ut milis et magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab idiaerro to volor ratur aliquia dolore.

Undervarumärke

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Annons A4 liggande   

Itatione min restio. 
Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. Vit eos audi ommolor acitasp iciam, net enimi, nimod min-
vellaut et et velitas veles accae. Xerspel enimagni reseque pe de prest, volupta volore exerum disciendera nienihit omnimpe 
rspero cum acescimusda quam es ventoribusam et et, iducid et eos aditiunt pre, officat ianihil molupic torestia dolutat inciisci 
cus ut milis et magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab idiaerro to volor ratur aliquia dolore.

Nyköpings
gymnasium

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Annons A4 liggande   

Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg, kommer under många år framöver att skapa arbets
tillfällen i vår region. Eftersom våra yrkesutbildningar utformas efter arbetsmarknadens behov, har du som 
väljer att studera hos oss mycket goda chanser till jobb inom landets största utvecklingsprojekt.

Läs Tekniskt basår i 
Nyköping
Tekniskt basår är utbildningen för dig som vill 
söka  ingenjörs utbildn ingar, men saknar rätt 
förkunskaper för att vara behörig. I  utbildningen 
 ingår kemi 1, matematik 3c och 4 och fysik 1 
och 2. Du väljer själv de kompletterings kurser 
du behöver. Läs mer och gör din ansökan på 
 campusnykoping.se.
Utbildningsstart 18 aug • Sista ansökningsdag 1 aug.

Annonsskiss.Teknisk.204x130.indd   1 2014-06-12   15:59

Trött på sommarlov?
Välkommen tillbaka till skolans värld!  
På www.nykopingsgymnasium.se hittar du  
all information du behöver om skolstart och upprop. 

Gilla oss på Facebook och följ oss på  
Instagram nykopingsgymnasium.

Allmänhetens  
löpning.
Spring på bana inomhus! För tider i multihallen 
besök www.nykopingsguiden.se/spring

nykopingsguiden.se

Köp biljetter på www.nykopingsguiden.se/program,  
Nyköpings Turistbyrå, Culturum, Koordinaten, Rosvalla. 
Boka biljetter tfn 0155-24 82 00.

Arr Nyköpings Arenor och Nyköpings Teaterförening.

Direktsänd opera på bio.
Upplev föreställningar från Metropolitan i New York  
på Nyköpings Teater. Köp abonnemang för åtta  
föreställningar. Svensk text. 

Live 
på 
bio.

Höst 2018
• Aida, 6 okt 
•  Simson och Delila,  

20 okt 
• Marnie, 10 nov
• La Traviata, 15 dec

Vår 2019
• Carmen, 2 feb
• Regementets dotter,  
2 mars 

• Valkyrian, 30 mars 
• Karmelitsystrarna,  
11 maj 

Nykopingsguiden.se är 
avsändare när målgruppen 
är publik, besökare eller 
nyköpingsbor. 

Nyköpings Arenors logotyp 
används när målgruppen 
är arrangör. Nyköpings 
Arenors logotyp skrivs i text 
om den får plats.
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Undervarumärken  
– rollups

Rollups
Exempel på rollups. Undervarumärket är huvudavsändare och 
placerat längst ned till höger. Uppe till höger ligger Nyköpings 
kommuns logotyp i något mindre format för att påvisa och stärka 
kopplingen till kommunen.  Observera att Nyköpings kommuns 
logotyp alltid visas i dess tillåtna färger  
(blå, svart eller negativ vit).

Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. 

Vit eos audi ommolor acitasp iciam, net enimi, nimod minvellaut 

et et velitas veles accae. Xerspel enimagni reseque pe de prest, 

volupta volore exerum disciendera nienihit omnimpe rspero cum 

acescimusda quam es ventoribusam et et, iducid et eos aditiunt 

pre, officat ianihil molupic torestia dolutat inciisci cus ut milis et 

magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab idiaerro to 

volor ratur aliquia dolore.

Nyköpings
gymnasium

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Roll ups

Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. 

Vit eos audi ommolor acitasp iciam, net enimi, nimod minvellaut 

et et velitas veles accae. Xerspel enimagni reseque pe de prest, 

volupta volore exerum disciendera nienihit omnimpe rspero cum 

acescimusda quam es ventoribusam et et, iducid et eos aditiunt 

pre, officat ianihil molupic torestia dolutat inciisci cus ut milis et 

magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab idiaerro to 

volor ratur aliquia dolore.

Nyköpings
gymnasium

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Roll ups

Itatione min restio. 
Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. 

Vit eos audi ommolor acitasp iciam, net enimi, nimod minvellaut 

et et velitas veles accae. Xerspel enimagni reseque pe de prest, 

volupta volore exerum disciendera nienihit omnimpe rspero cum 

acescimusda quam es ventoribusam et et, iducid et eos aditiunt 

pre, officat ianihil molupic torestia dolutat inciisci cus ut milis et 

magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab idiaerro to 

volor ratur aliquia dolore.

Nyköpings
gymnasium

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Roll ups

Itatione min restio. 
Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. 

Vit eos audi ommolor acitasp iciam, net enimi, nimod minvellaut 

et et velitas veles accae. Xerspel enimagni reseque pe de prest, 

volupta volore exerum disciendera nienihit omnimpe rspero cum 

acescimusda quam es ventoribusam et et, iducid et eos aditiunt 

pre, officat ianihil molupic torestia dolutat inciisci cus ut milis et 

magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab idiaerro to 

volor ratur aliquia dolore.

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Undervarumärke

Roll ups

Itatione min restio. 
Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. 

Vit eos audi ommolor acitasp iciam, net enimi, nimod minvellaut 

et et velitas veles accae. Xerspel enimagni reseque pe de prest, 

volupta volore exerum disciendera nienihit omnimpe rspero cum 

acescimusda quam es ventoribusam et et, iducid et eos aditiunt 

pre, officat ianihil molupic torestia dolutat inciisci cus ut milis et 

magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab idiaerro to 

volor ratur aliquia dolore.

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Undervarumärke

Roll ups

Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. 

Vit eos audi ommolor acitasp iciam, net enimi, nimod minvellaut 

et et velitas veles accae. Xerspel enimagni reseque pe de prest, 

volupta volore exerum disciendera nienihit omnimpe rspero cum 

acescimusda quam es ventoribusam et et, iducid et eos aditiunt 

pre, officat ianihil molupic torestia dolutat inciisci cus ut milis et 

magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab idiaerro to 

volor ratur aliquia dolore.

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Undervarumärke

Roll ups
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Undervarumärken  
– broschyrer

Broschyrer
I broschyrer bör det framgå att undervarumärket är huvudavsändare. 
Därför tillämpas samma principer som för annonser och affischer på 
broschyrer – d v s undervarumärket nere till höger och  
Nyköpings kommuns logotyp uppe till höger. 

Itatione min restio.

Nyköpings
gymnasium

Broschyr A5 framsida

Itatione min restio.

Undervarumärke

Broschyr A5 framsida

Framsida
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Powerpoint
Mallar för powerpoint följer i grunden det utseende som 
kommunens generella mallar har. Bilder och rubriker placeras 
på samma sätt och samma typsnitt används. Färger anpassas till 
undervarumärkets egen signaturfärg.

Logotypernas placering följer samma logik som för tryckt material, 
d v s undervarumärket (avsändaren) nere till höger och kommunens 
logotyp uppe till höger. 

Undervarumärken  
– powerpoint

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Itatione min restio.

Nyköpings
gymnasium

PPT framsida

Itatione min restio.
Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. Vit eos 
audi  ommolor  acitasp iciam, net enimi, nimod minvellaut et et velitas veles 
accae.  Xerspel enimagni  reseque pe de prest, volupta volore exerum dis-
ciendera nienihit omnimpe rspero cum acescimusda quam es ventoribu-
sam et et, iducid et eos aditiunt pre, officat ianihil molupic torestia dolutat 
inciisci cus ut milis et magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab 
idiaerro to volor ratur aliquia dolore.

Nyköpings
gymnasium

PPT följande sidor

Itatione min restio.

Undervarumärke

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

PPT framsida

Itatione min restio.
Itatione min restio. Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. Vit eos 
audi  ommolor  acitasp iciam, net enimi, nimod minvellaut et et velitas veles 
accae.  Xerspel enimagni  reseque pe de prest, volupta volore exerum dis-
ciendera nienihit omnimpe rspero cum acescimusda quam es ventoribu-
sam et et, iducid et eos aditiunt pre, officat ianihil molupic torestia dolutat 
inciisci cus ut milis et magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab 
idiaerro to volor ratur aliquia dolore.

Undervarumärke

PPT följande sidor



31GRAFISK PROFIL NYKÖPINGS KOMMUN

Kontorstryck – icke formell profilering
För brevpapper, visitkort, kuvert etc används samma principer som för 
kommunens generella material, se sid 7. Undervarumärket placeras 
längt uppe till vänster på brevpapper och kuvert, medan kommunens 
logotyp ligger längst nere till vänster på kuvert, och längst ner till höger 
på brevpapper. I den mån denna typ av material kompletteras med 
bilder används det egna bildspråket på liknande sätt som den generella 
trebildskombinationen (antalet bilder måste dock inte vara tre!).

Undervarumärken  
– kontorstryck

Itatione min restio. 

Et et et doluptae es am nam rerrum se perat. Vit eos audi ommolor acitasp iciam, net 
enimi, nimod minvellaut et et velitas veles accae. Xerspel enimagni reseque pe de 
prest, volupta volore exerum disciendera nienihit omnimpe rspero cum acescimusda 
quam es ventoribusam et et, iducid et eos aditiunt pre, officat ianihil molupic torestia 
dolutat inciisci cus ut milis et magnimi nullab illiber iorpor audis dolum sam eum ab 
idiaerro to volor ratur aliquia dolore.

Nyköpings
gymnasium

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Nyköpings gymnasium
adress
telefonnummer
mailadress

Brevpapper

Nyköpings
gymnasium

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Brevpapper

Nyköpings
gymnasium

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Kuvert

Namn Efternamn
titel/tjänst
avdelning

Nyköpings gymnasium xxx xx Nyköping
Besöksadress Xxxxxxxx
Växel 0155-xx xx 00
Direkt 0155-xx xx 06
Mobil 070-xxx xx xx
E-post  fornamn.efternamn@

nykopingsgymnasium.se

www.nykoping.se
www.nykopingsgymnasium.se

Nyköpings
gymnasium

A4 Brevpapper – icke formellt

Kuvert Visitkort

611 83 Nyköping. www.nykoping.se
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Undervarumärken  
– webb
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Nyköpings Arenor
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Logotyp

Färgstripen används tillsammans med texten Nyköpings Arenor.

När färgstripen (blå/grön/orange/röd) används måste de fyra färgerna alltid hållas ihop i lika proportioner.  
Färgstripens färger får inte användas var för sig.

 Nyköpings kommuns logotyp finns alltid med i övre högra hörnet i annonser, affischer, broschyrer och annat  
material för att påvisa och stärka kopplingen till kommunen.  

Varumärket Nyköpings kommun fungerar som så kallad endorser, det vill säga som en trygghetsskapande signal till mottagaren. 
Målgruppen och andra intressenter som tar del av materialet får kunskap eller en påminnelse om att Nyköpings kommun erbjuder 
denna verksamhet till medborgarna.
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Logotyp

I all marknadsföring mot publik används avsändaren nykopingsguiden.se.

Färgstripen används tillsammans med texten nykopingsguiden.se och visitnykoping.se

När färgstripen (blå/grön/orange/röd) används måste de fyra färgerna alltid  
hållas ihop i lika proportioner. 

Färgstripens färger får inte användas var för sig utan primärfärgen  
för turismmarknadsföring är den Nyköpingsblåa

Avsändaren skrivs med nykopingsguiden.se till svenskt material och visitnykoping.se till internationellt material. 

 Nyköpings kommuns logotyp finns alltid med i övre högra hörnet i annonser, affischer, broschyrer och annat material  

för att påvisa och stärka kopplingen till kommunen.  

Varumärket Nyköpings kommun fungerar som så kallad endorser, det vill säga som en trygghetsskapande signal till mottagaren.  
Målgruppen och andra intressenter som tar del av materialet får kunskap eller en påminnelse om att Nyköpings kommun erbjuder  
denna verksamhet till medborgarna.
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Logotyp – regler 

Målgrupp publik 

1.  Avsändare är Nyköpingsguiden.  
Logotyp nykopingsguiden.se placeras längst ned till höger.

2.  Nyköpings logotyp placeras längst upp till höger  
enligt grafisk profil om undervarumärken.

3.  Medarrangörers logotyper skrivs i text som läggs förslagsvis 
längst ner till vänster. Alternativt i bilden.  
Nyköpings Arenor räknas som medarrangör.

4.  Vid evenemang som endast Nyköpings Arenor arrangerar 
som Festdagar och Midvinterfest kan det stå  
»Nyköpings Arenor presenterar«. Används då det passar i 
layouten.  

4. Text om biljettköp skrivs längst ner till vänster.

5.  Håll texterna korta. 

Målgrupp arrangörer 

1.  Avsändare är Nyköpings Arenor.  
Logotyp Nyköpings Arenor placeras längst ned till höger.

2.  Nyköpings logotyp placeras längst upp till höger  
enligt grafisk profil om undervarumärken.

3.  Håll texterna korta.

I allt övrigt se skisser samt utgå från grafiska riktlinjer för 
undervarumärken i Nyköpings kommun.

Arr Nyköpings Arenor och Nyköpings Teaterförening.

Köp biljetter på www.nykopingsguiden.se/program,  
Nyköpings Turistbyrå, Culturum, Koordinaten,  
Rosvalla. Boka biljetter tfn 0155-24 82 00.

Live på bio 
i vår.
På Nyköpings teater

•  Tosca, 27 januari kl. 19,  
opera från Metropolitan

•  Askungen, 3 februari kl. 15,  
opera från Kungliga Operan

•  Kärleksdrycken, 10 februari kl. 18,  
opera från Metropolitan

•  La Bohème, 24 februari kl. 18.30,  
opera från Metropolitan

•  Flames of Paris, 4 mars kl. 16,  
balett från Bolsjoj

•  Semiramis, 10 mars kl. 19,  
opera från Metropolitan

•  Aida, 17 mars kl. 15,  
opera från Kungliga Operan

•  Così fan tutte, 31 mars kl. 19,  
opera från Metropolitan

•  Luisa Miller, 14 april kl. 18.30,  
opera från Metropolitan

•  Askungen, 28 april kl. 19,  
opera från Metropolitan

Kalla isar 
och varma 
stränder.
Hos oss får du arenorna, staden och havet.
Läs mer på nykopingsarenor.se

Nyköpings Arenor
Rosvalla   Culturum   Teatern   Träffen

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

1

2

3

1

2
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Kommunikation mot publik  
Exempel på copy och utseende

Arr Nyköpings Arenor och Nyköpings Teaterförening.

Köp biljetter på www.nykopingsguiden.se/program,  
Nyköpings Turistbyrå, Culturum, Koordinaten,  
Rosvalla. Boka biljetter tfn 0155-24 82 00.

Live på bio 
i vår.
På Nyköpings teater

•  Tosca, 27 januari kl. 19,  
opera från Metropolitan

•  Askungen, 3 februari kl. 15,  
opera från Kungliga Operan

•  Kärleksdrycken, 10 februari kl. 18,  
opera från Metropolitan

•  La Bohème, 24 februari kl. 18.30,  
opera från Metropolitan

•  Flames of Paris, 4 mars kl. 16,  
balett från Bolsjoj

•  Semiramis, 10 mars kl. 19,  
opera från Metropolitan

•  Aida, 17 mars kl. 15,  
opera från Kungliga Operan

•  Così fan tutte, 31 mars kl. 19,  
opera från Metropolitan

•  Luisa Miller, 14 april kl. 18.30,  
opera från Metropolitan

•  Askungen, 28 april kl. 19,  
opera från Metropolitan

Elin Landelius  
& Folktåget 
Förband Fröken Underbar

Tisdag 28/1 kl 19   
Nyköpings Teater

Konsertbiljett 180 kr.  
Konsertbiljett + 3 matbiljetter  
Midvinterfest 230 kr  
(ord. pris 280 kr).

Sprakande 
eldshow
Tisdag 28/1  
Stora Torget

Sprakande eldshow  
med eldkonstnären  
Antii Suniala  
fd Finlands Nationella 
Cirkus. 

Vinterbus  
på Slottet 
Lördag 1/2 • kl 12–16 
Svandammen • Slottet 

Barnens dag med ponny-
ridning, skridskodisco på 
Svan dammen och pulkarace 
nerför vallarna. Korvgrillning!

Välkommen till Nyköpings godaste midvinterfest

– en gastronomisk upplevelse med sörmländsk  

mat och dryck. 28 januari – 2 februari.

Program 
Stora Torget • Tisdag 28/1 • kl 16–20 • Tapas med sörmländska råvaror  
Tapas gjorda på Sörmländska råvaror serveras med varm Apple Spice eller vin på 
Stora Torget. Lyssna på körsång och upplev en sprakande eldshow! Tre matbiljetter 
kostar 100 kr. En matbiljett kan bytas mot dryck. Matbiljetterna köps på torget. 

Medverkande på Stora Torget är:  
Erik på Slottet, Bernhard Kök Å Deli, Fazana, Skafferiet, Tres Tapas, Blaxsta Vingård, 
Hellmanska Gården, Voyage, Per Ehrlund (känd från Grillmästarna i TV4), Bakeriet, 
Stenbro Musteri, Sörgården Måla, Båltsnäs Gård, Lasätter Gård, Rheum,  
Trosa Honung, Högtorp gård, Rocklösa Matvandringar, Coop och ICA Maxi.

På restaurangerna under veckan
Onsdag 29/1 • Förrättskväll
Restaurangkvällen för dig som hoppar över huvudrätten och hellre äter två förrätter. 
Se hur förrätten tillagas ute i restaurangen eller få förrätten gratis när du äter en 
varmrätt.*

Torsdag 30/1 • Dessertafton
Dessertfrossa som aldrig förr! Från tårt buffé till egentillverkad glass  
eller få en gratis dessert när du äter en varmrätt.*

Fredag 31/1 • Fredagsmys
I kväll är mysfaktorn hög med öppen eld eller pianobar. Ät Midvinterpizza  
och drick Midvinteröl, prova en delikatesstallrik eller frossa i tacos.*

Lördag 1/2 • kl 12–16 • Vinterbus på Slottet 
Ponnyridning, skridskodisco på Svandammen eller pulkarace nerför vallarna.  
I dag får barnen välja mat – korvgrillning. Som tur är finns det viltkorvar till mamma  
och pappa. Per Ehrlund, känd från Grillmästarna i TV4, sköter en av grillarna.  
Coop och ICA Maxi medverkar. 

Söndag 2/2 • Familjemiddag
Varför inte äta söndagsmiddagen på restaurang? Slipp disken,  
ät familjebuffé och låt småbarnen leka i pysselhörnan.*

* = Erbjudanden på restaurangerna varierar. 

Se hela programmet på www.nykopingsguiden.se/midvinterfest

nykopingsguiden.se

JANUARI

Al Pitcher  
25 januari • kl 19 • Culturum 

Filharmoniska Sällskapet 
27 januari • kl 17 • Culturum

Live på bio – Tosca
27 januari • kl 19 • Nyköpings Teater 

FEBRUARI

Ljuva 60-tal
2 feb • kl 19.30 • Nyköpings Teater

Svansjön
3 februari • kl 19.30 • Culturum 

Live på Bio – Askungen
3 februari • kl 15 • Nyköpings Teater

Allt du måste veta om pop
6 februari • kl 19 • Nyköpings Teater

The Dublin Legends
7 februari • kl 20 • Culturum 

The Real Group
9 februari • kl 19 • Culturum. 

David Batra 
– Elefanten i rummet
10 feb • kl 16 & 19.30 • Culturum 

Live på Bio – Kärleksdrycken
10 februari • kl 18 • Nyköpings Teater

Midvinterfest
15 februari • Stora Torget 

Maria Lundqvist, Bengan 
Janson & Bohuslän Big Band
15 februari • kl 19  • Culturum

Ken Ring 
17 februari • kl 20 • Nyköpings Teater 

In the Spirit of Duke 
Ellington
18 februari • kl 19 • Nyköpings Teater

Alice i Underlandet på is
20 februari • kl 19 • Culturum

Larz Kristerz 
Konserthusturné  
23 februari • kl 19 • Nyköpings Teater

Live på Bio – La Bohème
24 feb • kl 18.30 • Nyköpings Teater

Five Star Boost 
27 feb • kl 18.30 • Nyköpings Teater 

MARS

Peter, Bruno och Matilda 
2 mars • kl 19.30 • Culturum 

Live på Bio 
– Flames of Paris
4 mars • kl 16 • Nyköpings Teater 

Slutet enligt Rut
6 mars • kl 19 • Nyköpings Teater

Din jävla fegis!
9 mars • kl 19 • Culturum

Cullbergbaletten
10 mars • kl 19 • Culturum

Live på Bio – Semiramis
10 mars • kl 19 • Nyköpings Teater

Pettson & Findus 
12 mars • kl 18 • Culturum 

Henrik Schyffert 
– Var inte rädda
15 mars • kl 19.30 • Culturum

Vi får inte upp kokosnöten
15 mars • kl 19 • Nyköpings Teater 

Filharmoniska sällskapet 
17 mars • kl 17 • Culturum

Live på Bio – Aida
17 mars • kl 15 • Nyköpings Teater 

Second Line Jazzband
20 mars • kl 19.30

Ett dockhem – en repetition
22 mars • kl 19 • Nyköpings Teater

Kikki Danielsson
23 mars • kl 19.30 • Culturum 

Dockteaterfestivalen
23–25 mars 

Beatles eller Stones
24 mars • kl 18 • Culturum 

Live på Bio – Così fan tutte
31 mars • kl 19 • Nyköpings Teater 

APRIL

När rocken kom till Sveg 
– part 2
6 april • kl 19.30 • Nyköpings Teater 

Lennie Norman 
7 april • kl 18.00 • Culturum 

En hyllning till Ted 
Gärdestad 
14 april • kl 19.00 • Culturum 

Live på Bio – Luisa Miller 
14 april • kl 18.30 • Nyköpings Teater 

Pianokonsert med 
Jesper Olsson 
15 april • kl 15 • Culturum

Nymos vårsoaré  
20–22 april • Nyköpings Teater

Sörmlands Musikkårs 
vårkonsert 
21 april • kl 16 • Culturum  

Mindfuckness 
– om att tänka annorlunda
23 april • kl 18.30 • Nyköpings Teater  

Voices 2018  
24–25 april • kl 19 • Culturum

Live på Bio – Askungen 
28 april • kl 19 • Nyköpings Teater 

Sonja Aldén &  
Andreas Weise 
– Love songs
29 april • kl 16 • Culturum

MAJ

Släpp sångerna loss 
det är vår 
6 maj • kl 17 • Culturum

Kejsarn av Portugallien 
7 maj • kl 19 • Nyköpings Teater

Röda Korset galan 
8 maj • kl 19 • Culturum 

Hair 
– Musikesteternas musikal
19–22 maj • Nyköpings Teater 

Konsert med Nyköpings  
Folkhögskolas Musikerlinje 
25 maj • kl 19 • Nyköpings Teater  

En värld av dans med 
Kulturskolan
27 maj • kl 14 • Culturum 

JUNI

NBV:s Dansuppvisning 
3 juni • kl 12 & 17 • Culturum 

Köp biljetter till evenemang på www.nykopingsguiden.se/program,
Nyköpings Turistbyrå, Culturum, Koordinaten eller på Rosvalla.
För att boka biljetter ring Turistbyrån tfn 0155-24 82 00.

Vårens nöjen 
i Nyköping

Allmänhetens  
löpning.
Spring på bana inomhus! För tider i multihallen 
besök www.nykopingsguiden.se/spring

Avsändare är Nyköpingsguiden.
Nyköpings kommuns logotyp 
används enligt grafisk profil om 
undervarumärken.
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Kommunikation mot arrangör 
Exempel på copy och utseende

Nyköpings Arenor
Rosvalla   Culturum   Teatern   Träffen

Med  
publikhavet  
300 meter  
från havet.
Hos oss får du arenorna, staden och havet.
Läs mer på nykopingsarenor.se

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Högtfl ygande 
upplevelser 
7 minuter 
från Skavsta.
Hos oss får du arenorna, staden och havet.
Läs mer på nykopingsarenor.se

Nyköpings Arenor
Rosvalla   Culturum   Teatern   Träffen

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart. 700 m2  

scen och 
920 hektar 
skärgård.
Hos oss får du arenorna, staden och havet.
Läs mer på nykopingsarenor.se

Nyköpings Arenor
Rosvalla   Culturum   Teatern   Träffen

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Plats för  
ny kultur och 
gammalt  
kulturarv.
Hos oss får du arenorna, staden och havet.
Läs mer på nykopingsarenor.se

Nyköpings Arenor
Rosvalla   Culturum   Teatern   Träffen

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Musikscen  
med  
6800 meter 
shoppinggata.
Hos oss får du arenorna, staden och havet.
Läs mer på nykopingsarenor.se

Nyköpings Arenor
Rosvalla   Culturum   Teatern   Träffen

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart. 4500  

sittplatser  
och 3560 olika 
maträtter.
Hos oss får du arenorna, staden och havet.
Läs mer på nykopingsarenor.se

Nyköpings Arenor
Rosvalla   Culturum   Teatern   Träffen

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Kalla isar 
och varma 
stränder.
Hos oss får du arenorna, staden och havet.
Läs mer på nykopingsarenor.se

Nyköpings Arenor
Rosvalla   Culturum   Teatern   Träffen

Logotyp
Logotypen används främst utan www-adress. Om det står t ex 
»Läs mer på www.nykoping.se« så används logotypen utan www-
adress. Logotypen placeras i nedre högra hörnet vid annonsering 
och på brevpapper.

Färger på logotypen
Färg
4-färg: Röd= C-10, M-80, Y-80, K-0.
Blå= C-100, M-80, Y-0, K-10.
PMS: Röd= 185. Blå=662.

Färg logo i neg
Sköld: vit med svart kontur.
Torn röd (med svart kontur):
C-10, M-80, Y-80, K-0 / PMS 185.
Text: vit

Svart/vit logo
Sköld: vit med svart kontur.
Torn: vit med svart kontur.
Text: svart.

Avsändare är Nyköpings Arenor.
Nyköpings kommuns logotyp 
används enligt grafisk profil om 
undervarumärken.
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Fasadskylt
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Arbets- och profilkläder

Det är viktigt att Nyköpings kommuns logotyp syns tydligt 
på våra arbets kläder. Syftet med en tydlig profil är att stärka 
Nyköpings kommuns identitet och göra det lätt att igenkänna 
våra verksamheter. Det blir svårt för mottagaren att veta vem som 
levererar service om det bara står ett namn utan att Nyköpings  
kommuns logotyp finns med.

•  En skola utan Nyköpings kommuns logotyp kan uppfattas vara 
en friskola. 

•  Ett enhetsnamn som Parkavdelningen, Social omsorg och 
Renhållningen utan Nyköpings kommuns logotyp kan uppfattas 
som ett privat företag.

Exempel på profilkläder
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Turism, evenemang och Nyköpingsguiden

1.  Rutnätet är utgångspunkten – använd fritt från en till 12 rutor.

2.  Blanda färg och svartvitt. Enbart svartvitt får gärna användas i t ex helsidesannonser.  
Aldrig enbart färg.

3.  Låt alltid en svartvit bild utgöra tyngdpunkten i en yta med flera bilder.  
Svartvita bilder bär vår identitet och gör att vårt material skiljer sig från andra aktörer.  
Använd färgbilderna för att berätta historien och förtydliga syftet med annonsen eller broschyren.

4.  Vår blå färg är den enda färg som tillåts i färgplattor – komplementfärgerna finns i färgbilderna.

5.  Färgstripen används tillsammans med texten nykopingsguiden.se och visitnykoping.se

6.  Avsändaren skrivs med www.nykopingsguiden.se till svenskt material  
och www.visitnykoping.se till internationellt material. I internationellt material är det  
bra att använda ordet Nyköping i rubriken. I den mån svenskt och utländskt material  
finns i samma enhet används den internationella varianten. 

7.  Nyköpings kommuns logotyp finns alltid med i övre högra hörnet i annonser,  
affischer, broschyrer och annat material. 
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nykopingsguiden.se

Avsändare

I all turismmarknadsföring används avsändaren nykopingsguiden.se.

Färgstripen används tillsammans med texten nykopingsguiden.se och visitnykoping.se 
 
När färgstripen (blå/grön/orange/röd) används måste de fyra färgerna alltid  
hållas ihop i lika proportioner.  
 
Färgstripens färger får inte användas var för sig utan primärfärgen  
för turismmarknadsföring är den Nyköpingsblåa

Avsändaren skrivs med nykopingsguiden.se till svenskt material och  
visitnykoping.se till internationellt material. I internationellt material är det  
bra att använda ordet Nyköping i rubriken. I den mån svenskt och utländskt material  
finns i samma enhet används den internationella varianten. 

 Nyköpings kommuns logotyp finns alltid med i övre högra hörnet i annonser, affischer, 
broschyrer och annat material för att påvisa och stärka kopplingen till kommunen.  

Varumärket Nyköpings kommun fungerar som så kallad endorser, det vill säga som en 
trygghetsskapande signal till mottagaren. Målgruppen och andra intressenter som tar 
del av materialet får kunskap eller en påminnelse om att Nyköpings kommun erbjuder 
denna verksamhet till medborgarna.

Tourist information används på skyltar.
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Evenemang, turism och www.nykopingsguiden.se

Ex. Annonser

Rutnätet är vår utgångspunkt 
– används fritt från en till 12 rutor.

Byt utsikt. 
Nyköping gillar barn. Här finns massor 
av aktiviteter – välj alltifrån äventyrs
bana, skateställen, djurpark till film
klubb. Ha kul på landet eller i stan. 

www.nykopingsguiden.se

www.nykopingsguiden.se Broschyr

www.visitnykoping.se

Change scenery. 
Hike, paddle, climb, sail or cycle. Make 

a little detour straight out amongst 
the islets and skerries, or deep into 

the forest. Welcome to Nyköping.

Kultur, nöjen och upplevelser. September – december 2018.

Nyköpingsguiden

Ut på tur, aldrig sur – 1000 km  
vandringsled väntar på dig!

JONAS GARDELL 
Culturum 1 december

FRÖKEN ELVIS JUL  
Culturum den 7 december

On cus res volendandis 
nonsequide restia doluptium 
endelig nihilignimil isqui consed 
magnam andanda.

Upplev  
Nyköping.
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Rutnät.  
Använd fritt från en till tolv rutor.

Rutnät
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Smaka på  
Nyköping.
Femrätters, plockmat,  
snabbmat eller slowfood? 

Nyköpings prisbelönta  
restauranger erbjuder både  
spännande smaker och miljöer. 

Längs ån, på Storgatan,  
i kulturlandskapet eller  
skärgårdsnära hittar du  
allt det goda. Lämna inte  
Nyköping hungrig.

www.nykopingsguiden.se

Hamnen.

Stora Torget. Svärdsklova.

Storgatan.

Annonser

On cus res volendandis 
nonsequide restia doluptium 
endelig nihilignimil isqui consed 
magnam andanda.

Upplev  
Nyköping.

Exempel på hur rutnätet kan användas
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Upplev Nyköping.

On cus res volendandis nonsequide 
restia doluptium endelig nihilignimil 
isqui consed magnam andanda 
eprepti ut .

On cus res volendandis nonsequide restia doluptium endelig nihilignimil isqui consed 
magnam andanda eprepti ut est fugia nimusa exero cus cupta con corum nusam, 
quidenis digendu cipsuscipsum et aut pliqui quam sam, cusam re molut maione est 
lanimporem
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www.nykopingsguiden.se

Broschyr

Kultur, nöjen och upplevelser. September – december 2018.

Nyköpingsguiden

Ut på tur, aldrig sur – 1000 km  
vandringsled väntar på dig!

JONAS GARDELL 
Culturum 1 december

FRÖKEN ELVIS JUL  
Culturum den 7 december

Övrigt

Flagga
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Exempel på profilkläder

Fram Bak

Profilkläder

Profilkläder används till exempelvis på mässor, evenemang eller andra tillfällen då inte speciella 
skyddskläder krävs.

Det är viktigt att Nyköpings kommuns logotyp syns på våra profilkläder. Syftet med en tydlig profil 
är att stärka Nyköpings kommuns identitet och göra det lätt att igenkänna våra verksamheter. Det 
blir svårt för mottagaren att veta vem som levererar service om det bara står ett namn utan att 
Nyköpings kommuns logotyp finns med.
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CampusNyköping
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Våra byggstenar

Kommunikationskoncept

Exempel,
annonser, variant 2.

SFI-utbildningar med  
Sveriges bästa resultat. 
När du kan språket och vet hur det samhälle du lever i  
fungerar, öppnas dörrarna till helt nya möjligheter. Ta ett  
viktigt steg på vägen mot din framtid med oss. Läs mer om 
utbildningen på yh-campusnykoping.se.  

SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI)
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Sörmlandskustens 
räddningstjänst
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skrt_logo_svart.eps

skrt_logo_neg.eps

LOGOTYPEN

skrt_emblem_cmyk.eps skrt_emblem_svart.eps skrt_emblem_neg.eps

EMBLEMET

Blå: CMYK 100, 90, 40, 0 Gul: CMYK 5, 5, 90, 0

Röd: CMYK 0, 85, 85, 0

OBS! Samtliga varianter av både emblemet och logotypen är  
unika märken och går inte att förändra i vare sig färg eller form. 
De vita kan inte bli svarta eller vise versa efterom varje del är 
anpassad för respektive användningsområde.

Grön platta: CMYK 50, 15, 50, 0


