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Typsnitt brödtext Helvetica Bold
Typsnitt som ska användas i allt material, annonser mm som ska produceras.
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Vid utrymmesbrist kan Helvetica Condensed användas.

Typsnitt rubriker fineprint
Typsnitt levereras vid behov som separat fil till tidningar eller tryckeri.

färger

grön 
cyan=68 
magenta=10 
gul=100 
svart=10

limegrön 
cyan=40
magenta=10 
gul=100 
svart=0

gul
cyan=0
magenta=15 
gul=90 
svart=5

ljusgul
cyan=5
magenta=0 
gul=70 
svart=0

Blå
cyan=50
magenta=3 
gul=0 
svart=0



logotype
Finns som EPS filer, för att mailas till tex tidningar och tryckerier. 
Loggorna finns även i PDF format och som gif filer.

layout
Textspalter sätts i rak vänster och med mycket luft mellan raderna.
Bakgrundsfärgen väljs med hänsyn till årstiden. Tex limegrönt på våren,  
gräsgrön på sommaren, gult på hösten och mörkgrön på vintern.

material
flyer till konstrundan, 8 sidig broschyr och självhäftande etiketter.
etiketterna kan fästas på inslagna paket, kassar i butikerna, samt på de egna  
marknadsföringsmaterialen: Brevpapper, kuvert, flyers, broschyrer.  
etiketten fästes lämpligen brevid den egna logotypen som avsändare.

avsändare
I material som sponsras av Länsstyrelsen ska följande logotyper finnas på fram eller 
baksidan. se exempel nedan.

Bildbank
Samtliga 223 bilder finns på CD hos Margareta Hornberg.  
låna och ta gärna fram din egen kopia av cd:en.

rubriker
rubriker skrivs så korta som 
möjligt, så att graden blir stor 
och rubriken på så sätt kan 
dominera i layouten.

används oftast.

används när 
logotypen ska vara 
liten. 2,5 cm och 
mindre.

vid tryck i svart/vitt. kan användas under 
vinterhalvåret.

Gör en upptäcktsresa längs väg 223. Här och där 

i vägrenen står solrosor som glada utropstecken. 

Vid varje skylt finns något att upptäcka. Gårdsbu-

tiker, gallerister, konsthantverkare och designers 

säljer sina produkter. Längs vägen kan du också få 

hjälp med att fixa din trädgård, bygga en webbsida 

eller ta chansen att fiska gädda. Sånt som gör ditt 

liv både lite lättare och mer innehållsrikt.

Företagsamma kvinnor jobbar ihop för att göra din 

utflykt roligare och mer oförutsägbar. Köp något du 

verkligen vill ha, finn inspiration att prova något nytt 

eller koppla av med en kopp rättvisemärkt kaffe. 

Gör en annorlunda utflykt, helt enkelt.

En
annorlunda
utf lykt.

www.vag223.se


