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Vatten!
Tänk vad härligt att vi har en sådan viktig och betydelsefull kärna i vår 
verksamhet. Att jobba långsiktigt, hållbart och med respekt för varandra 
och miljön.  Med det följer också ett ansvar, där en del är att vi vårdar  
vårt varumärke – Gästrike Vatten – och lever efter vår värdegrund. 

För att göra det enklare har vi därför tagit fram en grafisk manual som du 
nu håller i din hand. Vi vill att alla som ser oss, och i alla sammanhang  
vi förekommer, tydligt visar vilka vi är, vad vi står för och omfattningen 
av vårt uppdrag. 

Genom att använda vår grafiska manual ser du till att vårt varumärke 
hanteras rätt i alla sammanhang och i alla typer av kommunikation.  
Den innehåller regler, anvisningar och praktiska tips för hur våra grafiska 
byggstenar ska användas för att förstärka intrycket av vilka vi är. 

Vi uppskattar att du som arbetar hos eller med oss vårdar och använder 
vårt varumärke på ett korrekt sätt och gemensamt bidrar till att skapa en 
enhetlig kommunikation. 
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Gästrike Vattens logotyp
Av alla de delar som tillsammans skapar en grafisk profil är logotypen den 
kanske allra viktigaste. Den ska fungera som ett fingeravtryck – unikt och 
alltid likadant. Logotypen utgör den minsta gemensamma nämnaren på 
allt vi kommunicerar – oavsett om det är för små annonser, stora skyltar, 
vykort eller andra medier. Logotypen får inte ändras eller justeras.  
Den får inte heller användas i löptext. 

Symbolen
Gästrike Vattens symbol är hämtad från vattnets kretslopp. Hur vattnet 
samlas in, renas, levereras, används och återigen samlas in. Vi äger inte 
vattnet på något sätt. Det är ett lån och befinner sig i ständig rörelse.  
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Logotypen ska i så stor utsträckning som möjligt vara 
i färg på vit eller ljus botten.

I vissa situationer är det inte möjligt att använda logo
typen i färg. Då använder du den här svartvita versionen.

På en mörk bakgrund eller i en bild kan du även använda 
den vita inverterade varianten av logotypen. Denna 
variant kan även vara silverfärgad. 

Originallogotyp
I sitt originalutförande är logotypen marinblå med droppar i gult, grönt, 
orange, rött och rosa. Logotypen kan även användas inverterad; då blir 
hela logotypen vit mot mörk bakgrund. Vid de tillfällen då färg inte kan 
användas finns logotypen även i en svartvit variant. 

Namn i löptext
Vi skriver alltid Gästrike Vatten med versalt G och V i löpande text. 

Liggande eller stående logtype?
Gästrike Vatten har ingen huvudlogotype – vi har två. De två varianterna 
av logotypen (liggande och stående) har samma värde. Vilken av de två 
logotyperna som ska användas beror på ytan den ska appliceras på. På en 
liggande yta, till exempel våra vykort, används den liggande versionen,  
och vid en stående, exempelvis rollup, används den stående. Stäm av med 
kommunikatören om du är osäker. 
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Do’s and ...
Vår logotyp ska i så stor utsträckning som möjligt användas  
i färg placerad på vit eller ljus botten.

I vissa situationer är det inte möjligt att använda logotypen  
i färg. För dessa tillfällen finns vita och svarta varianter fram-
tagna. Den svarta versionen av logotypen använder vi med  
fördel mot vit eller ljus bildbakgrund. Den vita versionen  
använder vi mot mörkare bakgrunder och mörka bildpartier. 

OBS! Vid dagspresstryck (rulloffset) bör mindre storlekar  
av logotyp och vit text mot fotografi undvikas helt.
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... dont ś
Logotypen får inte användas i någon annan färg än  
originalfärgerna. 

Använd aldrig logo typen mot en bakgrund som inte är lämpad.  
Det finns stor risk att logotypen, eller delar av den, inte syns.

Logotypen får inte heller vridas, skevas eller på annat sätt  
omformas så att den tappar sitt originalutseende.  
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Frizon 
Runt logotypen ska det finnas en frizon – ett osynligt område som  
skyddar logotypens visuella integritet.  Frizonen är minimiavståndet till 
annan grafik, text eller bild. Inom den ytan får alltså ingen annan text 
eller grafik placeras. Frizonen gäller också till ytterkanten på de material 
där logotypen ska placeras. Den bestämda frizonen är ett minimum;  
ju mer friyta runt logotypen, desto tydligare kommer logotypen att  
framträda. Höjden på texten (X) ger övriga mått rätt proportioner.

Storlek
Logotypen bör inte användas om höjden blir mindre än 20 mm. Detta  
för att inte läsbarheten ska minska. Undantag finns för profiltryck,  
exempelvis på pins eller pennor. Regeln om läsbarhet gäller även i digitala 
medier. Då kan det vara svårare att ange en exakt storlek. Kontakta  
kommunikatören för råd om du är osäker.

20 mm

x

x
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Symbol

Vår symbol – Kretsloppet – används tillsammans med logotypen men 
fungerar även fristående som en bildbakgrund eller ett element  
i formgivningen. Kretsloppet kan användas i färg, svart eller vitt,  
antingen i sin helhet eller beskuren.  

Se exempel på hur Kretsloppet kan användas vid profilering i kapitel  
Tillämpningar. 

Storlek
Minsta tillåtna storlek på symbolen är 12 mm. I digitala medier kan  
det vara svårt att ange en exakt storlek. Synbarheten avgör. Kontakta 
kommunikationsavdelningen för råd om du är osäker.

12 mm

Vår symbol kan gärna användas  
så att bara delar av den syns.
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Dekorelement

I allt externt material som kommer från Gästrike Vatten bör vårt 
dekorelement; den blå bården, finnas med. Den ligger alltid längst ned 
och förstärker känslan av seriositet och trygghet. 

Bården ska alltid ha vår blå nyans. Inga andra färger får användas.  
Enda undantaget är när den svarta eller vita logotypen används.  
Då ska även bården vara svart respetive vit.   
 
Som riktvärde för att få höjden på bården kan x-värdet på ordet  
VATTEN i logotypen användas. 

x

Använd höjden på ordet VATTEN för ör att 
få fram rätt storlek på den blå bården.
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Typografi
Typsnitt är en viktig del av Gästrike Vattens grafiska identitet. Våra 
hustypsnitt är Berling Nova Sans Pro och Berling Nova Text Pro. Dessa 
typsnitt finns i ett antal olika skärningar för att kunna anpassas till  
olika användningsområden. Typsnitten används framförallt i extern 
kommu nika tion, trycksaker, annonser och profilmaterial, med några 
undantag (se nästa sida). 

Berling Nova Sans Pro är lämplig att i första hand använda som rubrikstil 
och Berling Nova Text Pro fungerar bäst som typsnitt för brödtext. Det är 
alltså den du läser just nu. Till hjälp för att påtala något speciellt har vi ett 
handritat typsnitt – Turbinado Pro. Det använder vi sällan och enbart för 
att förstärka något. 

Exempel
Berling Nova Sans Pro Regular
Berling Nova Sans Pro Italic
Berling Nova Sans Pro Bold
Berling Nova Sans Pro Bold italic

Berling Nova Text Pro Regular
Berling Nova Text Pro Italic
Berling Nova Text Pro Bold
Berling Nova Text Pro Bold italic

Berling Nova Sans Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!”#¤%&/()=?

Berling Nova Text Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890!”#¤%&/()=?
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Brukstypsnitt
Eftersom Berling inte finns som standard i alla datorer använder  
vi typsnittet Calibri som kom plement.  Det är vårat brukstypsnitt.  
Det används i interna dokument som exempelvis blanketter och  
brev. Calibri används både för rubriker och löpande brödtext.  
Även i PowerPoint, e-post och på webben använder vi Calibri.  
 
Exempel
Calibri Regular
Calibri Pro Italic
Calibri Bold
Calibri Bold italic

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

1234567890!”#¤%&/()=?

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
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Färg
Gästrike Vattens huvudfärg är blå. Den blå färgen är vald av 
förklarliga skäl – det är vatten det handlar om. Den marina 
nyansen är hämtad från våra nordiska färger och då fram-
förallt från vårt vatten. Färgen står för trygghet, lugn,  
stabilitet och kompetens. Färgen kan med fördel användas  
i olika toningar.

Komplementfärger
Som komplementfärger till den blå har vi tagit fram fem 
olika färger. Dessa används alltid i 100 %. Färgerna ska  
användas som ett komplement till vår huvudfärg – för att 
lätta upp, ge liv och energi till vår profil. Komplement-
färgerna får aldrig ta överhanden utan ska användas  
med måtta då det är blå som är vår huvudfärg.

Huvudfärg

Tårtdiagram över färganvänding

90 %

100%

60 %

30 %

80 %

50 %

20%

70 %

40 %

10 %

Kom ihåg att blå är vår huvudfärg. 
Använd de andra färgerna sparsamt.
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PMS
 151

CMYK
C 0

M 60
Y 100

K 0

RGB
R 255
G 100

B 0

HEX 
#ff7900

NCS
 S 0580Y30R

Huvudfärg Komplementfärger

PMS 
7463

CMYK
C 100
M 43
Y 0

K 63

RGB
R 0

G 53
B 95

HEX 
#15375e

NCS 
S 6030R90B

PMS
185

CMYK
C 0

M 91
Y 76
K 0

RGB
R 239
G 62
B 66

HEX 
#ef3f42

NCS 
S 1070R

PMS
375

CMYK
C 30
M 0
Y 95
K 0

RGB
R 160
G 206
B 103

HEX 
#a0ce67

NCS 
S 0570G40Y

PMS
675

CMYK
C 17

M 100
Y 0
K 3

RGB
R 196
G 17

B 136

HEX 
#c41888

NCS 
S 2060R30B

PMS
1235

CMYK
C 0

M 35
Y 85
K 0

RGB
R 253
G 187
B 48

HEX 
#fcba2f

NCS 
S 1070Y10R

Våra komplementfärger  
används alltid i 100 %.
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Diagram & grafer
Alla våra färger är tillåtna i diagram och grafer. De kan 
användas var och en för sig eller alla blandade. Tänk igenom 
din målgrupp vid val av färger. Vem är det som ska titta på 
diagrammen? Vad ska de signalera?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Använd gärna olika färger 
för tydligare grafer.
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Ikoner
Våra ikoner är framtagna för att förstärka och förtydliga våra 
kommunikativa budskap. Bottenplattan ska alltid vara blå. 
Använd gärna våra komplementfärger. 
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Illustrationer

Ibland har vi behov av mer detaljerade illustrationer.  
Det kan exempelvis vara processer eller detaljer som inte 
går att återskapa med hjälp av ett foto. Illustrationerna  
ska följa vår färskala och vår typografi.  
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Bildspråk
Våra bilder ska spegla våra medarbetare och vår verksamhet kopp-
lat till vårt huvudsakliga uppdrag som samhällsbärare. Kriterierna 
nedan ska uppfyllas vid varje fotografering eller när en bild köps in. 
Genom vårt bildspråk vill vi visa den bredd vi har inom och verk-
samheten och bilderna ska kännas äkta och naturliga.

Ej arrangerat
Bilden ska kännas naturlig och inte arrangerad. Den ska visa  
delar eller helhet av vår verksamhet. 

Kom närmare
Sträva alltid efter att komma nära det som är viktigast i bilden. 
Känslan ska vara att betraktaren är delaktig och närvarande  
i det som bilden visar. 

Inkluderande bilder
Bilder kan spegla, förstärka och rättfärdiga hur verkligenheten ser ut 
– men även utmana den. Genom att vända på perspektiven, ifråga-
sätta och tänka tvärtom skapar vi en motvikt mot det traditionella. 
Fundera gärna ett varv till innan du bestämmer vad du vill kommu-
nicera. Genom att kommunicera jämlikt får vi en mer gedigen och 
heltäckande bild av Gästrike Vatten. 
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Kom närmare. Sträva alltid efter att komma närmare det som är  

viktigast i bilden. Känslan ska vara att betraktaren är delaktig och  

närvarande i det som bilden visar. 

Ha gärna med människor på bilderna, helst våra egna medarbetare. 

Vid fotografering av medarbetare eller annan avbildad person ska  

ett skriftligt samtycke/modellavtal finnas i enlighet med GDPR.  

Avtalet i sitt original lämnas till kommunikatören.   

Inkluderande bilder. Fundera gärna ett varv till innan du knäpper  

bilden. Kommunicerar den rätt saker? Genom att kommunicera jämlikt 

får vi en mer gedigen och heltäckande bild av Gästrike Vatten.

Bildspråk – checklista

Om bilden arrangeras ska de ändå kännas genuina och äkta, som att de 

är fångade i stunden. Bilden ska kännas naturlig och inte arrangerad. 

Den ska visa delar eller helhet av vår verksamhet. 

Bilderna ska vara berättande, hellre än dekorativa. 

Bilden ska bidra till att visa bredden i Gästrike Vatten verksamhet.

Fotografera alltid både stående och liggande format vid samma tillfälle. 
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Tillämpningar



Ecte ming exerit, quate tionullamet, venis at ad eu feugait duisi essit ulputet diat lamet lummy nulla ad 
dolorper sum volortio odit lore dolor susto odolore eraestrud eu feum nos augue consed essis et nim 
irilit alit, velisi et, vel do dolortiscin esequat. Em elenisit lum dui tatin vercidunt alit, cons euisi.
Oreet aciduip euis atio od magnim quis am niam, quamet illaore etumsan dipit, sequis nons augiat 
utem dion hent ut wisi.

Ecte ming exerit, quate tionullamet, venis at ad eu feugait duisi essit ulputet diat lamet lummy nulla ad 
dolorper sum volortio odit lore dolor susto odolore eraestrud eu feum nos augue consed essis et nim 
irilit alit, velisi et, vel do dolortiscin esequat. Em elenisit lum dui tatin vercidunt alit, cons euisi.
Oreet aciduip euis atio od magnim quis am niam, quamet illaore etumsan dipit, sequis nons augiat 
utem dion hent ut wisi.

Gait nismodo loborpe raesequ amcommy nis augait loborer ostincidunt luptat augiamet volobore 
magna feuguer ciliquismod tatet prat praessequam et duiscidunt wis at irit laor susto odoluptat adipisc 
iliquam, suscin heniametum zzrit, consequis aut wis dio eugiamcon vel dolobore diam ea augait aci ese 
minibh et nibh ex ex ero od ming essequis ad tie molessi sciduis ad magnim euisi eum ad er ad doloreet.

Cuam iurerat la feugiam dion ulputatue commolore mincil utpate magna facing ea alit ullam alis elesto 
doloborem alit erilism olesequ isiscing el doluptat amconse tet incipit utatio cons et, con ulputem iusci 
te ecte del dolorti smolort incipis ad euis ad moloreet, consed ercipit landre cor ipissen issequamet, quis 
augiam, qui er iuscidunt niamcor sumsandit dui ex et acipit in ut niamet ad.

duipit la commod dolorer susto dolore minim ad magnis alit esecte min ex et lummodolore venis am, 
quam nim incin vel iusto corperostrud dolessed doluptatem zzrilit augait ad dolore ver iure doloreetum 
ipis nisse mod et ing etumsandre dolobor se verat, sequatiniam, consed minciduis ad tat nulla facinim do 
consequisit, conseniam dolor adit velisisim ipsum del dolorercilit irit utpatum nim num vel ut alisl utat 
niamet la feu feugait, quatum incing er summolortion volobore faccummy num diam vullaor perilisim 
quam zzril ing esto do odo dolore magna commolo reraesse deliquisit utpat iustionsed erosto od minci 
blamcommy num volorpe rciduisi.

La facipisim aci bla facipis do consenim veliquat. Equat, vent veliquis essecte faci et prat. Perostrud 
eugiam vullan velit wisisi blandit wismodio consectet luptatet lore volorper sissi bla facipit praesto 
odolor am, quismolore te dolorti ncilit et, conse dignit nulla at ation hendipit ea aliquat, susto et, 
quate dit niamcon sequisi.

Cum veleseq uamet, consed dolobortio ercidunt aute dolesto odigna feuissim duisim nullandio consed 
eu faccum dio consequatem diat, quipsuscilit niam vulput la facilis modigna aliscip euipsus cidunt lorer 
autem dignim veniam, vel utpat lortis am estrud molorem nullan exeraesed ming etueros adio dolessim 
velit wis nosto exeraese mod dolorer adit am zzriustie feugiam, conse eugait vulla aute ming ero er 
sit irit utat landips usciliquat velenibh euiscipis nostrud mod La facipisim aci bla facipis do consenim 
veliquat. Equat, vent veliquis essecte faci et prat. Perostrud eugiam vullan velit wisisi blandit wismodio 
consectet luptatet lore volorper sissi bla facipit praesto odolor am, quismolore te dolorti ncilit et, conse 
dignit nulla at ation hendipit ea aliquat, susto et, quate dit niamcon sequisi. La facipisim aci bla facipis do 
consenim veliquat. Equat, vent veliquis essecte faci et prat. Perostrud eugiam vullan velit wisisi blandit 
wismodio consectet luptatet lore volorper sissi bla facipit praesto odolor am, quismolore te dolorti ncilit 
et, conse dignit nulla at ation hendipit ea aliquat, susto et, quate dit niamcon sequisi.

45 mm

40 mm

27,5 mm

Brevmall, sid 1

Brevmall, sid 2

Brevmall

Storleken på löpande text kan variera, men bör för bästa läsbarhet vara  
11 eller 12 punkter. Det typsnitt som ska användas är Calibri, både för  
rubriker för löpande text. Rubrikstorleken kan varieras, man bör  
dock inte blanda alltför många olika storlekar på samma yta. 
Logotypen ska alltid vara liggande i brevmallar och blanketter. 

Calibri,  
7 punkter,  
blå text

Calibri,  
7 punkter,  
blå text
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Rubrik 1 Calibri Bold 15/18
Rubrik 2 Calibri Bold 13/18
Rubrik 3 Calibri Italic 13/18
Rubrik 4 Calibri Bold 12/13

Rubrik 5 Calibri Italic 12/13

Normal: Calibri 11/13.
Ecte ming exerit, quate tionullamet, venis at ad eu feugait duisi essit ulputet diat lamet lummy 
nulla ad dolorper sum volortio odit lore dolor susto odolore eraestrud eu feum nos augue 
consed essis et nim irilit alit, velisi et, vel do dolortiscin esequat. Em elenisit lum dui tatin 
vercidunt alit, cons euisi.
Oreet aciduip euis atio od magnim quis am niam, quamet illaore etumsan dipit, sequis nons 
augiat utem dion hent ut wisi.

Normal indrag: Calibri 11/13, 13 punkter indrag på första raden.
Ecte ming exerit, quate tionullamet, venis at ad eu feugait duisi essit ulputet diat lamet 

lummy nulla ad dolorper sum volortio odit lore dolor susto odolore eraestrud eu feum nos 
augue consed essis et nim irilit alit, velisi et, vel do dolortiscin esequat. Em elenisit lum dui 
tatin vercidunt alit, cons euisi.
Oreet aciduip euis atio od magnim quis am niam, quamet illaore etumsan dipit, sequis nons 
augiat utem dion hent ut wisi.

Betoning: Calibri Italic 11/13
Gait nismodo loborpe raesequ amcommy nis augait loborer ostincidunt luptat augiamet vo-
lobore magna feuguer ciliquismod tatet prat praessequam et duiscidunt wis at irit laor susto 
odoluptat adipisc iliquam, suscin heniametum zzrit, consequis aut wis dio eugiamcon vel 
dolobore diam ea augait aci ese minibh et nibh ex ex ero od ming essequis ad tie molessi sciduis 
ad magnim euisi eum ad er ad doloreet.

Stark: Calibri Bold 11/13
quam iurerat la feugiam dion ulputatue commolore mincil utpate magna facing ea alit ullam 
alis elesto doloborem alit erilism olesequ isiscing el doluptat amconse tet incipit utatio cons 
et, con ulputem iusci te ecte del dolorti smolort incipis ad euis ad moloreet, consed ercipit 
landre cor ipissen issequamet, quis augiam, qui er iuscidunt niamcor sumsandit dui ex et 
acipit in ut niamet ad.

Duipit la commod dolorer susto dolore minim ad magnis alit esecte min ex et lummodolore 
venis am, quam nim incin vel iusto corperostrud dolessed doluptatem zzrilit augait ad dolore 
ver iure doloreetum ipis nisse mod et ing etumsandre dolobor se verat, sequatiniam, consed 
minciduis ad tat nulla facinim do consequisit, conseniam dolor adit velisisim ipsum del dolorer-
cilit irit utpatum nim num vel ut alisl utat niamet la feu feugait, quatum incing er summolortion 
volobore faccummy num diam vullaor. Officatet faccus ducitatende exeriti officiis maximus 
apienes equiaspe od que eat etusti unt arum doluptaquos de pre vendae. Volest haribus ali-
quatempos exernati int que nonsequi deriame nditio cust dolor rendis modis aut volorep erchil 
exceri cuptatur, sam, omni blaborumenim volorem. Aximod et verum doluptias ex.

Änr 200434
Datum 2019-12-04

Sida 1(5)

45 mm

40 mm

15 mm

27,5 mm

40 mm

10 mm

12,5 mm
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Kontorstrycksaker

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess  
dotterbolag Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten 
AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal  
VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem kommunerna.
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Kvalitetsmall

Storleken på löpande text kan variera, men bör för bästa läsbarhet vara  
11 eller 12 punkter. Det typsnitt som ska användas är Calibri, både för  
rubriker för löpande text. Rubrikstorleken kan varieras, man bör  
dock inte blanda alltför många olika storlekar på samma yta. 
Logotypen ska alltid vara liggande i brevmallar och blanketter. 

Värdegrund

Vår verksamhet 

Trygghet
Alla medarbetare bidrar till trivsel och arbetsglädje så att vi-känslan och lojaliteten stärks. 
Vi är ”ett” företag. Vi visar respekt för varandra och miljön, och vi är en pålitlig partner som 
håller kvalitet, leverans och service. 

Tydlighet
Vi har en gemensam bild av var vi är och vart vi är på väg. Vi är transparanta och tydliga i vår 
kommunikation och i vårt arbetssätt.

Tillgänglighet
Vi är närvarande och synliga för varandra. Det är enkelt att nå oss. Våra kunder uppfattar oss 
affärsmässiga, engagerade och flexibla. 

Tillväxt
Vi förbättrar våra processer och vår affärsidé genom hög kompetens och innovativa lösningar. 
Som medarbetare utvecklas vi professionellt och bidrar aktivt till ett modernt samhällsbyg-
gande. 

Handläggare

Gertrud Edström

Rutin
Dokument-ID

20160613-10018
Godkänd av

Lena Blad
Godkänd datum

2018-05-17
Dokumentstatus

Godkänd

Revision

1
Sida

1 (1)

15 mm

27,5 mm

10 mm

10 mm

40 mm
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Blanketter

Storleken på texten kan variera, men bör för bästa läsbarhet vara  
11 eller 12 punkter. Det typsnitt som ska användas är Calibri, både  
för rubriker för löpande text. Rubrikstorleken kan varieras, man  
bör dock inte blanda alltför många olika storlekar på samma yta. 
Logotypen ska alltid vara liggande i brevmallar och blanketter. 

 

 

 

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle | telefon vxl 020-37 93 00 | info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se 
 

 

Ansökan om att behålla enskilt dricksvatten 
Fyll i och skicka in till Gästrike Vatten AB, Hamnleden 20, 806 41 Gävle, info@gastrikevatten.se 

 
Berörd fastighet (en ansökan per fastighet) 

Fastighetsbeteckning  
 

Typ av boende 
 Permanent    Fritidshus med vistelse……………….mån/år 

Fastighetsägare 
 

 

Adress 
 

 

Postadress  
 

 

 
Uppgifter om dricksvattenanläggningen 

Typ av brunn  
 Borrad 

 
 Grävd 

 
 Spetsbrunn        

 
 Annan, ange typ 

Används brunnen av flera fastigheter 
 Ja, ange vilka 

 
 Nej 

Täcker brunnen hushållets dagliga behov av vatten? 

 Ja 

 

 Nej, brunnen sinar ibland 
Finns det barn under 7 år som dricker av vattnet (känslighet för fluorid bl. a) 

 Ja                                                                                    Nej 
Har du dricksvattenrening idag? 
 Ja, ange vilken……………………………………………………………………………………………………………….. 
 Nej 

 
Beslutet ska sändas till 

Namn 
 

 

Adress  
 

 

Postadress  
 

 

Telefon 
 

 
E-postadress 
 

 

 
Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

 
Information om behandling av dina personuppgifter 
Gästrike Vatten samlar in och lagrar information om dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Grunden för vår behandling av dina 
personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1 e) i dataskyddsförordningen. Dina 
personuppgifter kan lämnas ut till Livsmiljö Gävle i hanteringen av din ansökan. 
 
Gästrike Vatten kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och 
uppdaterade. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig är Gästrike Vatten 
AB, org.nr. 556751-1661, Hamnleden 20, Gävle, telefonnummer 020-37 93 00, e-post info@gastrikevatten.se. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombud: Anu Sundin, Gävle kommun, telefonnummer 026-179684, E-post: anu.sundin@gavle.se. 
 
Ifall du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. 
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Kuvert

På kuvertet placeras logotypen i det övre  
vänstra hörnet. Avsändaradressen placeras  
under logo typen. Oavsett kuvertets storlek är  
storleken på logotypen alltid densamma.

Hamnleden 20, 806 41 Gävle
 www.gastrikevatten.se

Hamnleden 20, 806 41 Gävle
 www.gastrikevatten.se

40 mm

15 mm

15 mm
x

x
Berling Nova 
Sans Pro
7 punkter,  
blå text

Kampanjlogotyp 
för Kranmärkt 
vatten ska  
finnas med
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E-post

I e-postmeddelande använder vi 
typsnittet Calibri i 11 punkters  
storlek. Inga bilder, bakgrunder 
eller annan dekoration får  
förekomma. Däremot ska mejl- 
signaturen inneha vår blå färg. 

Med vänliga hälsningar

Anna Andersson
Processingenjör 

Gästrike Vatten AB 
Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon vxl 020-37 93 00 
www.gastrikevatten.se 

Vi på Gästrike Vatten är kranmärkta. Det innebär att vi alltid väljer  
kranvatten – hälsosamt och hållbart utan transporter och onödigt avfall.  
Är din verksamhet intresserad av att veta mer, kontakta oss så hjälper vi er.

Bästa mottagare
Et, volum velis eummy nismolor autpat el dolorpero ero exer sed 
er sum in ectem non utpat nim dunt iusciliquisl ulla facin henim 
at am dunt ing eleniametum volenim iustie conulputatie min vel 
ullummy nulla feui blamcon sequat wisi.

Osto dio od et, vent augait, vel iureet, cor iustrud minibh ect-
etum vel eum quisl estrud magna feu faci bla adipit augue conse 
commy nullandit lorpero conullandre tie magna ad erosto dolore 
tat lore faccum venis ero eugait in eummy nos dit adipsus cilit, 
quat. Rat. Na feu feuisisl dolenim vullaore tem dolore ero conse 
minibh exer autpat. Put ullan verostisi.

56 pixlar

Löpande text:  
Calibri, vänsterställd

11 punkter, 
svart text 

Sidfot: Calibri ,
vänsterställd

9 punkter 
blå text 

580 pixlar

44 pixlar 44 pixlar
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Visitkort
På våra visitkort använder vi den liggande logotypen. 
Var noga med frizon, se sid 8 för detaljer. Använd 
gärna kompletterande dekorelement som den blå 
bården på framsidan och kretsloppet på baksidan. 

Visitkort, med långt namn och titel på rad två

På baksidan av visitkortet placeras dekorelementet  
kretsloppet centrerat så att alla färger syns

Anna Andersson, Processingenjör

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon vxl 02037 93 00 | direkt 02017 51 08  

anna.andersson@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

Visitkort, med namn och titel på en rad

40 mm

90 mm

55 mm

Berling Nova Sans Pro
8 punkter, blå text

Berling Nova Sans Pro Bold
8 punkter, blå text

Sven-Erik Swedenborg Svensson
Underhållstekniker

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon vxl 02037 93 00 | direkt 02037 93 35  

svenerik.swedenborg@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

Dekorelement,  
den blå bården
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PPT-presentation

I våra presentationer används genom-
gående typsnittet Calibri. Logotypen 
placeras i nedre vänstra hörnet. 

Tänk på att inte lägga in för mycket  
information på varje sida och se till att du 
väljer en storlek på texten som kan läsas  
på långt håll.
 
Använd gärna våra komplementfärger till 
exempelvis diagram, färgade plattor eller 
annan dekor. 

Läs mer om färger på sidan 14.
Porionse cesciendes recto cum 
faccusandi blandit, in re invent. 
Epellig natur, ad qui conectecero 
ium vollorio. Ut volo Eligentem 
quosam ereperum lant enitatur 
molupta spereped ullitatia sinulla 
siti il invel ex et, in porum fuga. 

Porionse cesciendes recto cum 
faccusandi blandit, in re invent. 
Epellig natur, ad qui conectecero 
ium vollorio. Ut volo Eligentem 
quosam ereperum lant enitatur 
molupta spereped ullitatia sinulla 
siti il invel ex et, in porum fuga.

Stor rubrik anpassad efter  
bild och bästa läsbarhet

Stor rubrik på en 
eller två rader

Mindre rubrik på sida med innehåll Mindre rubrik på sida med innehåll

Epellig natur, ad qui conectecero 
ium vollorio. Ut volo Eligentem 
litatia sinulla siti il invel ex et, in 
porum fuga. Turiti rehene pressit 
ibusapi denimin reperrori doluptat 
qui cores molec Ur aute officia 
ndusam.

2006-12-04
Sid 1 (45)

Dokumentnamn

2006-12-04
Sid 1 (45)

Dokumentnamn

2006-12-04
Sid 1 (45)

Dokumentnamn

2006-12-04
Sid 1 (45)

Dokumentnamn

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Lägg inte in för mycket  
information på varje sida. 
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Webb
Gästrike Vattens primära och viktigaste informationskanal är 
gastrikevatten.se. Det ska vara lätt att känna igen att Gästrike  
Vatten är avsändaren. Webbplatsen är skapad efter våra  
mål grupper och ska vara lättöverskådlig och tydlig. Typsnittet  
är Calibri. På webbplatsen gäller samma grafiska riktlinjer  
som för andra medier och kanaler. 

Webbplatsen ska:

vara lätt att förstå och ta del av 

vara aktuell, tillgänglig, efterfrågad och användbar 

ge förutsättningar för kommunikation och dialog 

bidra till att stärka Gästrike Vattens varumärke 

följa tillgänglighetsdirektivet. 

vara responsiv och innehållet ska anpassas efter det

gärna innehålla rörlig bild med ljud
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Annonser och trycksaker

Logotyp
I annonser och trycksaker ska logotypen  
användas i färg så långt det är möjligt.  
I de fall där färg inte fungerar kan logotypen 
även användas inverterad eller i gråskala.  
Det är viktigt att logotypen alltid placeras  
på en bakgrund som inte försämrar  
logotypens läsbarhet.

Typografi
Typsnittet i rubriker och notiser är  
Bergling Nova Sans Pro. Typsnittet  
i brödtext är Bergling Nova Text Pro. 

Färger
Utgå från vår blå färg men använd gärna  
komplementfärgerna för färgsättning av  
små detaljer, illustrationer, webbadress etc.

www.gastrikevatten.se

Från januari 2016 gäller en ny taxa för vatten och avlopp.  
Nytt är att den gamla fasta delen och lägenhetsavgiften  
ersätts av en ny fast mätaravgift.

VA-taxa på nytt sätt

5 öre  
per liter  
vatten!

Den nya VA-taxan blir mer stabil inför konjunktur-
svängningar och vid investeringar utifrån nya lagar  
och krav. Gästrike Vatten har inget vinstintresse  
och den totala intäkten blir densamma. 

Den rörliga avgiften beror på hur många kubikmeter 
vatten du använder. Den täcker till exempel löpande 
kostnader för att producera och distribuera dricks-
vatten och rena avloppsvatten.

I den nya taxan är den fasta mätaravgiften är större  
än den rörliga avgiften. Den fasta mätaravgiften  
beror på hur stor vattenmätare fastigheten har.  
Den bekostar till exempel skydd av vattentäkter,  
investeringar och underhåll av reningsverk, vatten- 
verk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa 
kostnader som kundservice och fakturering. 

Att planera var och hur vi bygger vårt samhälle är viktigt för din, min och våra barns möjlig
het till en attraktiv boendemiljö och ett rent vatten. Det vi gör idag har betydelse imorgon. 
 
Gävle växer så det knakar och vi ansluter allt fler till kommunalt vatten och avlopp.  
Vi investerar mer än en miljard kronor i kommunen under kommande år för att förbättra  
reningen av ditt avloppsvatten och säkra mängden och öka reningen av dricksvatten  
till dig och ett ökande antal Gävlebor. Vi klimatsäkrar också dagvattensystemet för att  
förebygga översvämningar och förhindra skador på fastigheter och natur.
 
Vi investerar för framtiden och vårt gemensamma vatten!

020-37 93 00 
www.gastrikevatten.se

Vi tryggar ditt vatten  
– för flera generationer

Vi har världens viktigaste jobb
– att trygga ditt vatten för flera generationer framåt

Vill du hänga med oss mot framtidens VA-lösningar?

Just nu söker vi 
• Processingenjör vatten 
• Kundhandläggare Regn varje dag och  

översvämningar, nu måste  
väl vattnet räcka till!?

Faktum är att grundvatten nivån är något högre än förut och  
Valboåsen fylls sakta på, vecka för vecka. Om det blir bra med  
nederbörd i vinter kommer vi ha en bra nivå inför sommaren.  
Vi behöver alltså fortsätta spara vatten, troligen några veckor till.
                                                                                                                                        
Tack för att du fortsätter använda vattnet smart – både hemma  
och på jobbet!

www.gastrikevatten.se

Läs mer om tjänsterna på www.gastrikevatten.se • info@gastrikevatten.se • 02037 93 00

gastrikevatten.se

Tack för att du 
sparar vatten!

Det är bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. 

www.gastrikevatten.se • info@gastrikevatten.se • 020-37 93 00

Situationen är ansträngd och grundvattennivåerna är fortfarande låga. 

Visste du att du sparar ungefär 60 liter vatten genom att duscha fem 
minuter kortare?

Läs mer om restriktionerna på  
- www.gastrikevatten.se

Tack för att du använder vattnet smart!

• Ta en snabbdusch istället för en lång.
• Diska inte under rinnande vatten 
- använd diskpropp eller en balja istället.
• Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan 
du kör dem.

Varenda droppe räknas! 

Tack för att du 
sparar vatten!

Det är bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. 

www.gastrikevatten.se • info@gastrikevatten.se • 020-37 93 00

Situationen är ansträngd och grundvattennivåerna är fortfarande låga. 

Visste du att du sparar ungefär 60 liter vatten genom att duscha fem 
minuter kortare?

Läs mer om restriktionerna på  
- www.gastrikevatten.se

Tack för att du använder vattnet smart!

• Ta en snabbdusch istället för en lång.
• Diska inte under rinnande vatten 
- använd diskpropp eller en balja istället.
• Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan 
du kör dem.

Varenda droppe räknas! 

Tack för att du 
sparar vatten!

Det är bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. 

www.gastrikevatten.se • info@gastrikevatten.se • 020-37 93 00

Situationen är ansträngd och grundvattennivåerna är fortfarande låga. 

Visste du att du sparar ungefär 60 liter vatten genom att duscha fem 
minuter kortare?

Läs mer om restriktionerna på  
- www.gastrikevatten.se

Tack för att du använder vattnet smart!

• Ta en snabbdusch istället för en lång.
• Diska inte under rinnande vatten 
- använd diskpropp eller en balja istället.
• Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan 
du kör dem.

Varenda droppe räknas! 

Tack för att du 
sparar vatten!

Det är bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. 

www.gastrikevatten.se • info@gastrikevatten.se • 020-37 93 00

Situationen är ansträngd och grundvattennivåerna är fortfarande låga. 

Visste du att du sparar ungefär 60 liter vatten genom att duscha fem 
minuter kortare?

Läs mer om restriktionerna på  
- www.gastrikevatten.se

Tack för att du använder vattnet smart!

• Ta en snabbdusch istället för en lång.
• Diska inte under rinnande vatten 
- använd diskpropp eller en balja istället.
• Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan 
du kör dem.

Varenda droppe räknas! 

Tack för att du 
sparar vatten!

Det är bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. 

www.gastrikevatten.se • info@gastrikevatten.se • 020-37 93 00

Situationen är ansträngd och grundvattennivåerna är fortfarande låga. 

Visste du att du sparar ungefär 60 liter vatten genom att duscha fem 
minuter kortare?

Läs mer om restriktionerna på  
- www.gastrikevatten.se

Tack för att du använder vattnet smart!

• Ta en snabbdusch istället för en lång.
• Diska inte under rinnande vatten 
- använd diskpropp eller en balja istället.
• Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan 
du kör dem.

Varenda droppe räknas! 
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Vi tryggar  
ditt vatten 

– för flera generationer framåtVill du veta mer?
Kontakta oss gärna!

Kundservice 02037 93 00, info@gastrikevatten.se
Felanmälan, dygnet runt 02037 93 00

Besöksadress Hamnleden 20, Gävle 
www.gastrikevatten.se 

Varför kostar det olika?
Ut pedis ut dolenis eossitat adionsequis essit 
evendande eniam con conse volorerspedi 
ommolupta secte erro minctibusto volluptae 
exerrumque velignatum quo eatur aperspedita 
vollecatis ut vel moditatquid molorehenet 
reprem.

Ut pedis ut dolenis eossitat adionsequis 
essit evendande eniam con conse volorerspedi 
ommolupta secte erro minctibusto volluptae 
exerrumque velignatum quo eatur aperspedita 
vollecatis ut vel moditatquid molorehenet 
reprem.

Ut pedis ut dolenis eossitat adionsequis 
essit evendande eniam con conse volorerspedi 
ommolupta secte erro minctibusto volluptae 
exerrumque velignatum quo eatur aperspedita 
vollecatis ut vel moditatquid molorehenet.

Var vattensmart! 
Ut pedis ut dolenis eossitat adionsequis essit 
evendande eniam con conse volorerspedi 
ommolupta secte erro minctibusto volluptae 
exerrumque velignatum quo eatur aperspedita 
vollecatis ut vel moditatquid molorehenet reprem.

Ut pedis ut dolenis eossitat adionsequis essit 
evendande eniam con conse volorerspedi 
ommolupta secte erro minctibusto volluptae 
exerrumque velignatum quo eatur aperspedita 
vollecatis ut vel moditatquid molorehenet reprem.

Hur kan jag spara?
Ut pedis ut dolenis eossitat adionsequis essit 
evendande eniam con conse volorerspedi 
ommolupta secte erro minctibusto volluptae 
exerrumque velignatum quo eatur aperspedita 
vollecatis ut vel moditatquid molorehenet reprem.

Visste du att ...

… vi i genomsnitt använder  

oss av 160 liter vatten per 

person och dygn? Ca 10 liter 

går till matlagning. Resten 

använder vi exempelvis för 

att spola toaletten, diska  

och tvätta. 

Visste du att ...… Älvkarleby har ett  
av Sveriges godaste  

kranvatten?  

Värdefull samverkan 

Ut pedis ut dolenis eossitat adionsequis essit 
evendande eniam con conse volorerspedi 
ommolupta secte erro minctibusto volluptae 
exerrumque quo eatur aperspedita vollecatis ut 
vel moditatquid molorehenet reprem.

Ut pedis ut dolenis eossitat adionsequis 
essit evendande eniam con conse volorerspedi 
ommolupta secte erro minctibusto volluptae 
exerrumque quo eatur aperspedita vollecatis ut 
vel moditatquid molorehenet reprem.

Projektledning
XLPM på Gästrike Vatten

Dekorelement
Använd gärna dekorelement  
i form av den blå bården eller rutor 
och bubblor i våra färger. Layouten 
får gärna vara lekfull men först  
och främst informativ. Häll ut  

ditt fett på 

rätt sätt!
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Expo
Även på expo-material använder vi originallogotypen 
i färg så långt det är möjligt. Logotypen kan även 
användas inverterad eller i svartvitt. Det är viktigt 
att logotypen alltid placeras på en bakgrund som inte 
försämrar logotypens läsbarhet.

Använd gärna dekorelement i form av den blå bården 
eller symbolen. Layouten får gärna vara lekfull men 
först och främst informativ.
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Kläder och produkter
Exempel på hur logotypen kan  
användas på profilmaterial och  
kläder. Med fördel väljs ett vitt  
eller ljust klädesplagg till våra 
huvud logotyper. När färgen på  
kläderna blir mörkare används  
den inverterade vita logotypen.

Mössa. Enbart symbol  
alternativt hel logotyp. Framifrån Bakifrån Sida
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Fordon
Fordon är effektiva budbärare.  
De signalerar att Gästrike Vatten  
ständigt är när varande och ute på fältet.  
Med fördel väljs en ljus eller silverfärgad 
bil till våra logotyper. När färgen på  
bilen blir mörkare används den  
inverterade vita logotypen. Utifrån  
vår arbetsmiljö ska alltid våra arbets-
fordon ha battenburgmönster.
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Tack för  
uppmärksamheten!





02037 93 00  |  info@gastrikevatten.se
Hamnleden 20, Gävle

gastrikevatten.se


