
MANUAL



För Mölndals 100-årsjubileum har ett märke tagits fram. ”Mölndal helt 100”.  
Det primära märket finns i två utföranden - med svart eller vit text, och siffran 100 i rosa.  

Dessa kompletteras med en svart och en vit variant för att kunna säkerställa god läsbarhet.
Märket finns i både CMYK och RGB beroende på kanal. 

PRIMÄRT MÄRKE

SVART OCH NEGATIV VARIANT AV PRIMÄRT MÄRKE



Som en variant på det primära märket finns en version för våra sponsorer. 
Detta märke följer samma riktlinjer som det primära märket. 

SPONSORMÄRKE

SVART OCH NEGATIV VARIANT AV SPONSORMÄRKE



OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

Vilken version som lämpar sig beror på placering och märkets
läsbarhet. Se exempel.



Minimått
Minimått för märket är 
45mm i bredd

Frizon  
Frizonen är till för att låta logotypen ”andas”.

• Rekommenderad frizon är bredden 
 motsvarande en hel nolla

• Minimal frizon är bredden motsvarande 
en halv nolla (i de fall där utrymmet inte 
är stort nog)

45mm



Typografin följer Mölndals stads grafiska profil gällande brödtext och rubriker.
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MÖLNDALS STAD - VISUELL IDENTITET
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ORANGE GUL BLÅ GRÖN ROSA GRÅ

Alla färger kan tonas i steg om 10%.

Håll gärna ihop produktionen med en färg 
som tonas eller två färger som ligger nära 
varandra t.ex orange och gul, eller blå och 
grön.

Gult och text går inte så bra ihop och får 
därmed inte användas som text eller som 
färgplatta med negativ text i.

Färgad text ska vara 100%.

 
FÄRGER

FÄRGVÄRDEN CMYK / RGB / HEX / PMS C 0 
M 100
Y 81 
K 4

R 218
G 28
B 42

HEX#
da1c2a

Pantone 199 C Pantone 299Pantone 1375 C Pantone 7481 CPantone 122 Pantone 1915 C Black 5c 
(78%=100%)

C 0 
M 45 
Y 88 
K 0

R 250
G 161
B 49

HEX#
f9a131

C 0 
M 10 
Y 85 
K 0

R 250
G 219
B 64 

HEX#
ffdb40

C 80 
M 20 
Y 0 
K 0

R 52
G 160
B 210

HEX#
33a0d1

C 68 
M 0 
Y 68 
K 0

R 79
G 179
B 115

HEX#
4fb373

C 0 
M 80 
Y 20 
K 0

R 246
G 91
B 143

HEX#
f65a8e

C 55 
M 50 
Y 50 
K 40

R 87
G 81
B 78

HEX#
56504e

jubileumsblå

C  100
M  85
Y  17
K  43

R  30
G  41
G  87

HEX#
1e2957

Jubileets manér baseras på Mölndals stads grafiska profil och använder deras färger.  
För att kunna kombinera dessa färger har en jubieumsblå färg tagits fram. Den jubileumsblåa färgen används som bak-

grund och sparsmakat i detaljer och grafiska element. Övriga färger används främst i detaljer och grafiska element.



För att det hela ska bli festligt behövs konfetti! Den skapar vi genom att plocka detaljer inspirerade av Mölndal, Kållered och Lindome. 
Som exempel associeras cirklarna och vågen med Kvarnbyn och Mölndal. Kvadraterna är plockade från fabriksfönster. Den streckade 

linjen kan associeras med textil och Lindome. Trekanterna och halvcirklarna kopplar till skog och kullar, för kopplingen till landsbygden.

För att det hela ska bli festligt behövs konfetti! Den skapar vi genom att plocka detaljer som kopplar till 
Mölndal, Kållered och Lindome. Som exempel kopplar de cirklarna och vågen till Kvarnbyn och Mölndal. 

Kvadraterna är plockade från fabriksfönster. Den streckade linjen kopplar till textil och Lindome.  
Trekanterna och halvcirklarna kopplar till skog och kullar, för kopplingen till landsbygden



Tillsammans med märket skapar de grafiska elementen ett utryck för jubileet som är uttrycksfullt,  
festligt och varierande. Mölndals stads färger finns i detaljer och element, den jubileumsblåa  

används som bakgrund och enstaka element i bakgrunden



Exempel på annonser/affischer. Alla element ligger i lager och kan flyttas, roteras, plockas bort – beroende på yta och 
 innehåll. Försök att hålla yta runt märke, logotyp och text ”ren” från färgglada element för att hålla intrycket lugnt, och inte  

bråka med läsbarheten. Typografin följer Mölndals stads grafiska profil. 

OBS! Tänk på vilken kanal som enheten ska användas för. Mallar för webb ligger i RGB. Enheter för tryck ligger i CMYK.

Dundanim inissuntur rehendit quaecta tiscilis et pere molor sinciat 
usandus eum utempedit dolorit ut lignati issimpe dolupta nusam sime 
nis et experrorum sinctur modi niatur aut evenis digene niendam 
suntore, quibusam, sectatur modis et ut ium idelige nihiciis qui dolorro 
omnihic te lautatiam fugit ende aut eruptatquiae cus, sus volorem 
sequae vero volupta corest unt vel ium facillu ptionse ctiusci ae

Nu firar vi!
molndal.se molndal.se

Dundanim inissuntur rehendit quaecta tiscilis et pere molor 
sinciat usandus eum utempedit dolorit ut lignati issimpe dol-
upta nusam sime nis et experrorum sinctur modi niatur aut 
evenis digene niendam suntore, quibusam, sectatur modis et 
ut ium idelige nihiciis qui dolorro omnihic te niminvellaut lau-
tatiam fugit ende aut eruptatquiae cus, sus volorem sequae 
vero volupta corest unt vel ium facillu ptionse ctiusci ae

Var med 
och fira!

OBS! Notera att de mörkblåa elementen ligger ”multiplicerade” mot 
bakgrunden, i en färgton mellan 30-40%. Dessa element ska inte ligga  
över ett annat färgat element.



Om flera logotyper ska samsas på samma affisch/annons – till 
exempel om flera samarbetspartners ska presenteras i samband 
med Mölndals stad – rekommenderas att dessa placeras på en 
vit platta i botten. Dels för att erbjuda god läsbarhet men också  

för att hålla ett samlat intryck.

Kommuniceras endast Mölndals stads logotyp kan denna 
placeras i negativ version på mörkblå yta.

Här kan 
man skriva 
en rubrik

kVoluptatecus. Hicturit fugitatius ea dolora quid modit o� icia ndis
qui as int harist, ommos aut audaecto tem eos invelignis et perero miliae 

sinciis suntias nempori rem aliquib erchil estem que cus, utempore, omnis 
iunt idis unt, o� ici doluptas sandand andigenti o� iciae debissint.Bis eos-
sequi in eum solorest occae si ipsape exped utatum faciis enda delles aut 

molo blabo. Hillabores unt, culparum eos eum faccuptiam quassundi autem 
aut vollant velendi cumquodit de cus et, aditem quundem aut ellesto dol-
lest reptatem volendit voloreh enducias es aperspit ab iuntioribus illacidus 
nonet esecta vendicipsam, sa quam ullupta temperum asped et volo quos 
dipsam et alitas porescientio tem nument, nonessit quist, ut persped ita-

temq uaeperum volorpo rerferi occabo. 

Här kan 
man skriva 
en rubrik

kVoluptatecus. Hicturit fugitatius ea dolora quid modit o� icia ndis
qui as int harist, ommos aut audaecto tem eos invelignis et perero miliae 

sinciis suntias nempori rem aliquib erchil estem que cus, utempore, omnis 
iunt idis unt, o� ici doluptas sandand andigenti o� iciae debissint.Bis eos-
sequi in eum solorest occae si ipsape exped utatum faciis enda delles aut 

molo blabo. Hillabores unt, culparum eos eum faccuptiam quassundi autem 
aut vollant velendi cumquodit de cus et, aditem quundem aut ellesto dol-
lest reptatem volendit voloreh enducias es aperspit ab iuntioribus illacidus 
nonet esecta vendicipsam, sa quam ullupta temperum asped et volo quos 
dipsam et alitas porescientio tem nument, nonessit quist, ut persped ita-

temq uaeperum volorpo rerferi occabo. 



Märket går att använda som en rubrik i vissa enheter. Till exempel som ingång till rörligt material, i sociala medier eller på en programaffisch. 
Tänk på läsbarheten och välj den version av märket där texten kommer fram bäst mot bakgrunden.


