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kommun samt Piteå platsvarumärke (2014-11-05) 
är en manual som producerats av informationsenheten, 
Piteå kommun.
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Den här manualen är uppdelad i tre delar. Piteå kommun, Piteå platsvarumärke och 
digital media.

Hur vi kommunicerar visuellt är en del av vårt varumärke. I denna manual sammanfat-
tas vår visuella identitet – vårt verktyg för att skapa en tydlig bild och göra det enkelt att 
identifiera Piteå och Piteå kommuns verksamhet. Vår grafiska manual ska inspirera, ge 
vägledning och förtydliga vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss som 
överensstämmer med vår egen vision och våra löften. En dynamisk bild möjlig att 
anpassa i en föränderlig omvärld och för många skilda behov. Piteå ska uppfattas som 
en innovativ, uthållig, attraktiv och välkomnande kommun.

Vår visuella identitet omfattar bland annat logotyp, typografi, färgpalett och dekor-
element, och bildidentitet. Riktlinjer och visuella exempel sammanfattas i denna 
manual. Genom att i all kommunikation följa de grafiska riktlinjerna bidrar vi till att 
göra vårt varumärke mer känt.

Det är viktigt att alla medarbetare känner till och följer den visuella identiteten. 
Manualen ska framförallt ses som ett hjälpmedel. Manualen är till för att underlätta 
arbetet för interna och externa formgivare samt för alla som arbetar på Piteå kommun. 

Mats Berg

Kommunchef
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Att bygga och förvalta Piteå kommuns 
och Piteås varumärke är en viktig uppgift.
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När ska den grafiska gemenskapen tillämpas
All kommunikation som bidrar till bilden av Piteå bygger på samma kärnvärden. 
Däremot handlar det om två olika logotyper. En för samhällsinformation från Piteå 
kommun och den andra för generell marknadskommunikation om Piteå som ort.

De kommunala bolagen har egna profilprogram och omfattas inte av den grafiska 
gemenskapen.

Samhälls-
information

avs. Piteå kommun

Marknads-
kommunikation

avs. "Piteå"

Din guide till Innovativ - Attraktiv - Uthållig

Varumärket Piteå med kärnvärden Innovativ, attraktiv, uthållig, kon-

traster och stolthet

Avsändare  Exempel  Avsändare/profil  Sekundär

1. Piteå kommun  Annonsering 
 "vardagsinformation"  
   
 

2. Piteå kommun Marknadsföring av  
 kommunal verksamhet  verksamheter    
 som bidrar till att stärka 
 varumärket Piteå samt                  
 syfta till rekrytering 

3. I vissa sponsrings- Annonser, tidnings-
 och marknads- utgåvor
 aktiviteter 

4. Turism Platsmarknadsföring  
  

4
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Kommunägda bolag
Följande helägda kommunala bolag har egna logotyper och grafiska profiler.

Kommunägda varumärken
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DEL 1

PITEÅ KOMMUN
LOGOTYP
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Logotyp
Piteå kommuns logotyp utan tillägg är primär och ska användas som förstahandsval i 
all kommunikation. Kontakta informationsenheten om du har frågor.

 Grundversion

Grundversion svart

Grundversion negativ

8
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Logotypens färger

x

Frizon
För att skydda logotypens integritet ska den alltid omges av en frizon. Ju större de fria 

ytorna är runt logotypen, desto starkare är det visuella intrycket. De angivna 

måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Se skiss nedan.  

Frizonen = höjden på två m i kommun staplade på varandra.

0/0/0/50    123/129/129   Cool Gray 8  

0/0/0/100  0/0/0    Black  

32/83/76/23  133/29/28   188 C 

CMYK    RGB   PMS 

Piteå Kommun | GRAFiSK mAnuAL 9
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Logotyp med adress
Logotyp med adress används endast på kuvert.

Centrerad logotyp
Centrerad logotypvariant används i undantagsfall. 
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Grafiska symboler

Vissa verksamheter har behov att ta fram egna grafiska symboler. Dessa ska alltid 

användas tillsammans med Piteå kommuns logotyp men inte placeras i direkt 

anslutning. 

x

Projektsymbol

Piteå kommun stödjer ibland projekt på olika sätt utan att själva vara avsändare. Vid 

dessa tillfällen ska detta märke användas. Exempel kan vara elever eller ungdomar som 

genomför olika mindre projekt med stöd i form av mentor eller bidrag från Piteå 

kommun. Symbolen ska alltid förekomma i svart.

EKONOMI

BOSTAD

FRITID

VÄNSKAP

TRYGGHET

INFLYTANDE

FRAMTID

ARBETE

Unga i Piteå
tycker

?
!

Vad är viktigt för dig?

Vad får dig att trivas?

Nå´t som saknas?

Hur vill du att Piteå 
ska utvecklas?

STUDIER

Piteå kommun
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

Vill du veta mer, kontakta: 
Anna-Lena Pogulis, 0911-69 62 57

anna-lena.pogulis@pitea.se

Unga i Piteå

tycker
En månad varje höst öppnar Piteå kommun 
en specifik webbsida där unga får möjlighet att 
tycka till om vad de vill. När politikerna sedan 
planerar kommunens ekonomi tar de hänsyn till 
ungdomarnas åsikter.

www.pitea.se/ungatycker

www.pitea.se/ungapaverkar
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VÅRA
PROFILFÄRGER

12
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VÅRA
PROFILFÄRGER
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Profilfärger
Profilfärgerna är en viktig byggsten i vår profil. Färgpaletten innehåller tolv färger.
Rekommendation är att vid trycksaksproduktion, annonser, rollups osv. används max 
fyra färger, varav en är av dominerande karaktär.

I tabellen nedan finns profilfärgerna översatta till färgsystem CMYK (fyrfärgstryck), 
RGB och PMS för olika typer av produktioner.

14

16/91/61/3  200/60/83   186 C 

0/70/100/0  243/112/33   158 C  

73/17/35/0  59/163/168   7459 C  

3/21/96/0  247/198/33   116 C  

100/50/0/30  0/85/143   301 C 

40/5/0/0   144/205/240    2975 C  

20/85/0/0  198/74/155   674 C  
 

60/90/0/20  106/50/128   7663 C 
 

30/0/100/0  191/215/48   382 C 
 

38/22/79/1  166/171/92   7765 C  

0/0/0/50   123/129/129   Cool grey 8C

32/83/76/23  133/29/28   188 C 

CMYK    RGB   PMS 

Primärfärg i 
logotype, färgen är 

också reserverad för 
kungörelseannonser.
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VÅRT
DEKORELEMENT
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Grafiskt element
De grafiska elementen har inspirerats av tankarna bakom visionen. Att Piteå är en central 
knutpunkt för livets ibland krokiga vägar, stundom spikraka spår. Dekorelementet ska 
falla ut ur designyta. Kan ligga som bakgrund eller mot bild eller tonplatta. Det ska inte 
störa läsbarhet eller bild så ju större dekorelementet framställs desto tunnare linjer ska det 
visa. 

16

Piteå – en 
Fairtrade City
Träffa oss under Småstadens jubileumsvecka där vi berättar 
mer om vad Piteå Fairtrade står för och om vad som är på 
gång. Vi finns på plats tisdag 7 oktober kl 11-15 och bjuder 
på Fairtrademärkt choklad.

Konsument Piteå
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

Varmt välkommen!

Bli Fairtradeambassadör
Gratis utbildning 11-12 oktober.

Fikautmaningen 16 oktober
Baka och bjud på fairtradefika, anmäl dig via www.fairtrade.se. 

Planerade aktiviteter under hösten:
Fo

to
: F
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rt

ra
de
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ve
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e
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VÅRA TYPSNITT
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Kontorsproducerat material

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Gill Sans Regular  Gill Sans Bold Condensed

ABCDeFGHiJKLmnoPQRStuVWxYZåÄÖ  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890  abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890
 

Kvalitativt producerat material

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Gill Sans Light  Gill Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  ABCDeFGHiJKLmnoPQRStuVWxYZåÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890  abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Gill Sans Bold Condensed  Gill Sans Ultra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Våra typsnitt
En grund för vår gemensamma profil är de två uppsättningar typsnitt vi valt. En 
uppsättning för brevmall, blanketter och övrigt kontorsproducerat material, samt en 
uppsättning för mer kvalitativt material som broschyrer, annonser, affischer, mässor m.m.

218
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Kontorsproducerat material

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Gill Sans Regular  Gill Sans Bold Condensed

ABCDeFGHiJKLmnoPQRStuVWxYZåÄÖ  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890  abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890
 

Kvalitativt producerat material

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Gill Sans Light  Gill Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  ABCDeFGHiJKLmnoPQRStuVWxYZåÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890  abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Gill Sans Bold Condensed  Gill Sans Ultra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Typografi
Typografi har vanligtvis inget egenvärde. Syftet med god typografi är att se till att 
bokstavsformen i sig utgör ett så litet hinder som möjligt för läsaren att ta till sig den 
skrivna texten. Storleken på löpande text kan variera, men bör för bästa läsbarhet ligga 
mellan 9 och 12 punkter. Rubrikstorleken kan variera mer, man bör dock inte blanda allt 
för många olika storlekar på samma yta.

Rubrik
Gent oditas sandigenita voluptat et, atet que id que dolut aditis 
esc ipid ipi entore quos es accabor re elestin re aut aut prepror 
abo. Pudi totatur sit utest quassin veliquiam dolorit que venis 
dolorem ratincta senditatem cus, offic temporemod mo 
doloribea pa volupt consed molo senditatem.

Antiore prae et im que idi optio experest, quis est ape siminveliquo blabo. Et 
ut voluptum non nam, vollecturi tem. Ita dolu pta ima dolorporerat quatur, 
ipsame dolor maio mi, nobis sunt ariae am es acepudis doluptati ut perum 
adis veri repe sitiis exceraerfere coru isimi, sed eum aliqui ut quunto tem quo 
quiam fugit, et litaecae nobis ommoloris eatinct. 

Sed ut quo officaepuda dolupta nobis aut vidi occupti oraecatis dolum 
remquae eaqui consequi rectio dita sundignis a nus, simpore pudam, acessitat 
a andaectem es dolessed magnis ea consequ aturestia aut eium que as dus 
illabor ererro mos pore, aut labo. Runt, ommoloris eatincto que culparum 
rendaerum eum eos a sequassimus molorru ptatur sitaspe lesequi atesto 
volecto rrupta qui tem reptasp ereiunt asi audi consequo illab idel ium 
eostinctest am quaeped millibe rferrum et laut possimil inctenimet, consectur 
a ditibus ut eum sinctur?

Exempel

x Piteå Kommun | GRAFiSK mAnuAL 19



Piteå Kommun | GRAFiSK mAnuAL          20



Piteå Kommun | GRAFiSK mAnuAL          

VÅRA BILDER
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Bildidentitet
Bilder är en viktig del av Piteå kommuns marknadsföring och kommunikation. Bilder har 
stor betydelse hur vi uppfattas, välj därför bild med omsorg.  

222

Människor: Närvaro, engagemang, äkta, 
ögonkontakt är bra riktlinjer då man väljer 
bilder på människor.

Bildbeskärning: Genom att beskära bilder 
oväntat skapar man nyfikenhet, och 
uppmärksamhet. Det ger också ett sätt att 
förstärka och förnya använda bilder.

Omgivning/bakgrunder: Tänk på att röriga 
bakgrunder tar fokus från vad som är 
viktigt i bilden.

Lokala motiv: Lokala motiv ska användas i 
så stor utsträckning som möjligt.

Bildbyrå: Piteå kommun har avtal med 
bildbyråer. Kontakta 
informationsavdelningen.

Bildrättigheter: Kontrollera alltid 
rättigheterna runt bilder som används.

Anlita fotograf: Tänk på att ge fotografen 
en bra breif  innan han/hon börjar jobba.

Fotografens namn: Namnge alltid 
fotografen i samband med publicering. 
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KONTORSMATERIAL
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Kontorstryck
De material som vi kallar för kontorstryck innefattar de flesta trycksaker som du 
använder i ditt dagliga arbete. Visitkort, korrespondenskort, brevmallar och kuvert. På 
följande sidor kan du se exempel på hur de olika trycksakerna ser ut. Variationer kan och 
får förekomma på utrymmet under “strecket”, även engelsk baksida är tillåtet. 

Monika Lundström
informatör

Samhällsbyggnad

941 85 Piteå  tel. direkt: 0911-69 60 41
www.pitea.se  mobil: 070-303 60 51 
  monika.lundstrom@pitea.se

Monika Lundström
informatör

Samhällsbyggnad

941 85 Piteå  tel. direkt: 0911-69 60 41
www.pitea.se  mobil: 070-303 60 51
  monika.lundstrom@pitea.se 

224
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 Glasmästaren AB 
 Att: olle ollesson
 Glasgatan 24
 941 66 Piteå

Datum: 2014 -10 - 07

Hej!
Ärende som formuleras..

Postadress:  941 85 Piteå Besöksadress:  Stadshuset, Svartuddsv. 1 Webbadress:  www.pitea.se
  

namn:
Funktion/titel:
Förvaltning:
tel direkt:
e-post:

Brevmall
Alla verksamheter i Piteå kommun använder samma brevmall. Avsändare kommer att 
framgå när du fyller i namn, förvaltning och kontaktuppgifter i innehållet. 

2x Piteå Kommun | GRAFiSK mAnuAL 25
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Kuvert
Det finns många varianter på kuvertformat inom Piteå kommun. Vi väljer att här visa ett 
utsnitt av de två vanligaste formaten, dvs. övre vänstra hörnet på C4 och C5.

226
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E-post signatur
Ett enhetligt utseende på e-postsignaturer är viktigt i vårt grafiska arbete. 

Monika Lundström
Informatör
Samhällsbyggnad

Besöksadress:  Svartuddsvägen 1
Postadress:  941 85 Piteå
Telefon:  0911-69 60 41
Mobil: 070-303 60 51
Webb:  www.pitea.se

2x Piteå Kommun | GRAFiSK mAnuAL 27
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nils nilsson
Kommunikatör Samhällsbyggnad
nils.nilsson@pitea.se
tel. 0911-69 69 69
mob. 070-669 69 69

Kort, slagkraftigt rubrik

Ingress: Sammanfatta hela nyheten på några rader i fet stil. Rubrik och ingress ska kunna 
kopieras direkt av den tidning som vill göra en notis.

Skriv det viktigaste först, eftersom redaktionell text kortas nerifrån. Kärnfulla uttalanden 
gör pressmeddelandet mer livfullt och användbart för media. Använd fakta och ingen 
reklam. Ange namn och titel efter första citatet och bara namn efter det andra.

Skriv maximalt en A4-sida. Ju längre text, desto större risk att redaktionen missar ny-
heten.

Undvik intern jargong och använd inte fackuttryck och förkortningar. Undvik ord som 
unik, bäst enda etc. Var aldrig ensam om att korrekturläsa texten och testa gärna läsbar-
heten på någon utomstående.

Datera väl synligt och tydligt. Pressmeddelanden är färskvaror. Undvik att använda enbart 
siffror.

Ange kontaktuppgifter till talespersonen och eventuellt andra personer som kan ge yt-
terligare information. Telefonnummer, mobilnummer och mejladress bör finnas med.

Lägg ut pressmeddelandet på webbplatsen.

Pressmeddelande
                                  Den 6 oktober 2014

Pressmeddelande
Pressmeddelanden ska ha en enhetlig utformning. Det är viktigt att det skickas ut på ett 
organiserat sätt, rådgör därför med ansvarig kommunikatör innan pressmeddelande skickas ut. 

228
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Powerpointmall

Även PowerPoint-presentationer utformas med Piteå kommuns grafiska profil. Det stärker 
kommunens identitet utåt. Tänk på att detta forum gör sig bäst med mindre textmängd, 
gärna punktform och helst en bild per sida. 

Huvudrubrik

·Punktlista

· Första

· Andra

x

ekonomikontoret

Powerpointmall

Piteå Kommun | GRAFiSK mAnuAL 29
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Trycksaker
Trycksakerna har stor betydelse för identitet och profil. När det gäller trycksaker är det svårt 
att sätta generella regler, då variationen är stor. Några riktlinjer finns dock. Kommunens 
logotyp ska alltid finnas med, helst på första sidan, men alltid på sista sidan tillsammans med 
kontaktuppgifter. Tänk på att luft många gånger kan vara värd lika mycket som information. 
Kontrollera alltid om du får publicera bilder, litterära och konstnärliga verk före publicering. 
Uppge alltid fotografens namn.

Personaltidning

Delårsrapport

20

Broschyr Nattis

Stor-Räbben
Natur och Kultur på

Grodyngel simmar lättjefullt i hällkarens varma vatten.  
De vulkaniska klipporna passar utmärkt att bada från.  
Även gråsälarna på skäret Lilla Björn gillar att sola och bada.

Den underbart väldoftande nattviolen, jungfru Marie nycklar 
och tranbär i full blom.

Nummerhällans äldsta vattenståndsmärke från 1750, den unika 
tuffagglomeraten och fiskenät på tork.

Storsileshår (Drosera anglica) äter helst kött till middag.

Gistgårdar. Foto: Morgan Ahlin. Höstlåsbräken och storfiskare.

Bengt och Åke Bergstedt fiskar lax på Stor-Räbben.  
Foto: Lennart Blom

Labben(Stercorarius parasiticus) är en duktig flygare som 
ibland kallas för Elof eller Svartlasse. Foto: Jörgen Wiklund. Besksöta är giftig men havtorn är världens vitamin! Svarthällans strand upp-

skattas av badvänner och sandspindlar. Foto (spindel): Sture Westerberg
Strandråg, strandvial och saltarv.

Salta bad – vad kan vara bättre?

Text: Peder Ljungqvist. Karta: Margareta Erstam. Foto: Peder Ljungqvist 
där inget annat anges. Grafisk form: helikopter.nu. Tryck: RC Tryck 2013.

10. Fiskelämningar

På utsidan av ön, nästan längst ut på Räbbudden ligger en plats 
som en gång var en liten skyddad vik som grundades upp och 
blev till land. Där fanns för länge sen ett litet fiskeläge. Idag 
syns bara lämningar efter de fiskare som säsongsvis bodde och 
verkade där. En 10 meter lång båtlänning, en stenröjd ränna där 
fiskebåten en gång drogs upp, ligger i kanten på det som var 
stranden. Ovanför ligger två husgrunder och högst upp finns en 
labyrint och rester av en stenugn som den nyfikne kan ha turen 
att få se.

9. Nummerhällan

Din vandring från båken till Nummerhällan har gått i landhöj-
ningens spår. Båken står på Stor-Räbbens högsta punkt ca 18 m 
över havet. En gång för länge sen täcktes ön helt av havet men 
vid tidpunkten för Jesus födelse började Stor-Räbben stiga ur 
havet. Nummerhällans historia är också gammal men började 
först i mitten på 1700-talet då wattuminskningen debatterades 
flitigt. Frågan väckte bl a Linnés och Celsius intresse. Två alter-
nativ fanns, antingen höjde sig landet eller så minskade vattnet. 
Vid Nummerhällan, som ligger här nedanför, lät Anders Celsius 
hugga in vattenståndsmärken. Det äldsta, från år 1750, följs av 
märken från 1851 och 1884. Nummerhällan är världens längsta 
serie av vattenståndsmärken. Teorin om landhöjningen bekräfta-
des i slutet av 1800-talet. På Stor-Räbben är landhöjningen idag 
ca 9 mm per år.
 
Du som besöker Nummerhällan kolla gärna in klippan intill som 
är unik för Norrbotten och Sverige! Långsträckta ljusa stavar, 
agglomerat, ligger här inbäddade i en mörkare bergart, tuff. 
Tillsammans bildar de bergarten tuffagglomerat som skapades 
av de vulkaner som var aktiva här för 2 miljarder år sen.  
Agglomeraten är lavastycken, vulkaniska bomber, som kastats 
ut från en aktiv vulkan och sen bäddats in i den aska, tuff, som 
vulkanen vräkt ut i havet. Agglomeraten (stavarna) är en hårdare 
bergart än den mörka tuffen som är rik på lättvittrade amfiboler. 
När berget vittrar och nöts visar sig stavarna som en knölig yta 
på hällarna.
 
Ca 50 meter österut finns hällar som skapats av flytande lava 
från en intensiv vulkanisk aktivitet. Floder av glödande lava 
vällde ut i havet, avkyldes snabbt och stelnade till kuddliknande 
former, kuddlava. Kuddlavan är en bergart som även finns på 
öarna Baggen och Vargön.

11. Vulkaniska klippor

De vackra klipporna på Stor-Räbbens yttersta udde är märkta 
av inlandsisen och havets vågor och bjuder på en förtjusande 
utsikt. De mörka klipporna finns även vid Svarthällans fiskeläge 
där de har gett namn åt platsen. Det är kanske svårt att tänka 
sig men hällarna är också spår från de riktigt gamla vulkanerna 
i Norrbotten. Tuffit kallas den mörka litet grönskimrande berg-
arten som även finns på några andra öar i skärgården. Tuffit  
bildas när söndersprängd lava och vulkanaska från vulkanutbrott 
blandas med sand och lera. De varma, välslipade hällarna passar 
utmärkt till utflykter, sol och bad. Ljusa gångar eller ådror av 
bergarterna pegmatit och aplit slingrar och vindlar sig genom  
de nästan svarta hällarna. Förenklat är pegmatit en slags grov-
kornig granit medan aplit är en finkornig granit.
 
Mellan berghällarna ligger de makalöst vackra blockhaven. 
Runda stenar i alla de färger och sorter. Transporterade av 
inlandsisen från Nordens alla hörn. Slipade av rörelsen mot 
varandra och havet under hundratals och tusentals år.
 
I de vattenfyllda fördjupningarna, hällkaren, lever bara speciella 
växter som tål uttorkning och omväxlande temperatur. Grod-
yngel och den köttätande växten sileshår trivs i hällkaren. 
Sileshårets blad är omtalade som farliga insektsfällor. På bladen 
sitter långa, vackert purpurröda körtelhår som har både känsel 
och rörelseförmåga. Körtelhåren avger ett segt slem som insek-
ter fastnar i. Bladet rullar ihop sig kring bytet och enzymer löser 
upp insekten. Näringsämnena tas sen upp av växten. Sileshår 
användes förr till att göra så kallad tätmjölk eller filtäta. Man 
gned in kärlet med sileshår och hällde i spenvarm mjölk som 
fick tjockna till fil. Sileshår var även verksamt för att ta bort 
vårtor och liktornar.

14. Stor-Räbbens fiskeläge

Stor-Räbben har sen lång tid tillbaka varit en strategisk plats för 
jakt och fiske ute till havs. Hit har man kommit för att fiska lax 
och strömming i många hundra år. Bondökallarna och Tärnans 
grund är några välkända platser man fiskade på.

I Stor-Räbbens fiskeläge bodde traktens fiskare och bönder när 
laxen och strömmingen gick till. I fiskeläget övernattade man, 
skötte fiskeredskapen, sökte skydd mot ovädret och beredde 
fångsten. I takt med att säljakten avtog ökade fiskets betydelse. 
I mitten av 1700-talet tog yrkesfisket fart på allvar på Stor-
Räbben och blev en viktig exportnäring för Piteå. På 1800-talet 
var Stor-Räbben det största fiskeläget i Norrbotten. Yrkesfisket 
pågick fram till våra dagar men upphörde 1988 då bröderna 
Bengt och Åke Bergstedt la ner sitt fiske på Stor-Räbben. Ett 
15-tal fiskestugor med tillhörande bodar står ännu kvar i fiske-
läget. Traditionen att fiska lever kvar på ön, även om stugorna 
idag används för fritidsboende och hobbyfiske.
 
Fiskelägets olika byggnader har alla sina specifika funktioner. 
Bostadshuset är vanligen en liten timrad och panelad en- 
kammarstuga, uppvärmd av en öppen spis eller järnkamin. 
Stugorna står på rad med spänger ned mot sjöbodar och brygg-
or. Träpanelen är rödmålad med slamfärg och fönsterfoder och 
fönster är målade vita. Förr hade stugorna ved- och spåntak, 
men idag är plåt vanligast. Fönstren har luckor som stängs för 
väder och vind när stugorna säsongsvis är övergivna.
 
Nedanför bostadshusen ligger sjöbodarna, gethusen och för-
varingsbodar av olika slag. Dessa är enklare än bostadshusen. 
En del är lämnade trärena att åldras vackert av vind och vatten. 
I fiskelägets utkant har stugornas respektive avträden placerats i 
en prydlig rad. 

12. Sälbådan

Den berghäll du står vid ligger visserligen mitt i klapperstens- 
fältet men var på 500-talet en klippa som stack upp ur havet,  
en sälbåda där sälarna solade och vilade. Idag ligger sälarna  
på andra uppstickande hällar i havet vid Lilla Björn och  
Ol-Svensastenarna norr om Stor-Räbben. Lämningar efter 
gamla tomtningar kring båken vittnar om att de gamla säl-
jägarna låg och spanade ihärdigt efter säl, inte långt härifrån.

15. Gistgårdar och stenrösen

Gistvallarna låg alltid nära stranden vid de bryggor eller platser 
där man tog iland näten efter avslutat fiske. Gistvallen är en  
öppen plan markyta försedd med träställningar – gistgårdar – 
där strömmingsnät, skötar och laxryssjor hängdes upp på krokar 
för att torka och rensas från sjöväxter mm. Att gista nät var 
liksom fisket en vanlig syssla för männen i fiskeläget.

Lämningar efter gistgårdarna ser man i form av små gistgårds-
rösen eller stenhögar som ofta ligger i rader. Gistgårdsrösena 
har omgärdat gistgårdens stolpar och fungerat som stöd. Några 
gistgårdar finns kvar än idag och ett stort antal gistgårdsrösen 
ligger i området där du nu står och ca 100 meter bort. Kvin-
nor och barn hade i det gamla fiskesamhället en viktig syssla 
i att hålla gistgårdarna rena från växtlighet, löv och annat som 
kunde störa hanteringen av fiskenät. Den torra marken och den 
återkommande städningen av gistvallarna har hållit marken 
öppen vilket gör att höstlåsbräken (Botrychium multifidum) 
blomstrar här. Höstlåsbräken är en liten och ovanlig ormbunke 
med ett enda blad som är grönt även under vintern. Låsbräken 
har fått sitt namn av formen på bladet. Den släta sidan av bladet 
påminner med sina solfjäderformade småblad om prydnaden på 
en gammal nyckel. Härifrån har berättelser om hur låsbräken 
kan öppna alla lås fått sitt ursprung .

16. Tålgrytan

I fiskeläget använde man handknutna bomullsnät. För bättre 
fångst och hållbarhet tålade (färgade) man näten i tålgrytan här 
nedanför. Ett färgbad kokades ihop av vatten, albark, granbark, 
grankottar och lutflingor. Ibland hade man i litet tjära också. 
Färgbadet kokades ihop under någon timma. När man sedan 
doppade näten i färgbadet fick dem en mörkbrun färg och blev 
mycket ”fiskeliga”.

17. AGA-fyren

Gustaf Daléns uppfinning, AGA-fyren, stod här på 1940-talet. 
Tillsammans med den andra AGA-fyren längst ut på vågbryt-
aren utgjorde dessa en upplyst ledmarkering för säker insegling 
i hamn. I början på 1900-talet var AGA-fyren en helt ny typ av 
fyrbelysning. Tekniken att med acetylengas framställa fyrens 
blixtljus gjorde att fyrarna kunde lysa i månader utan tillsyn. 
Dalén konstruerade även en sinnrik ”solventil” med vilken fyren 
tändes automatiskt vid mörkrets inbrott. AGA-fyrarna på Stor-
Räbben avvecklades i slutet på 1950-talet av Sjöfartsverket. 

18. Spotthålet

För ett par hundra år sen var Svarthällan och Stor-Räbben 
åtskilda av havet. Genom landhöjningen har två öar blivit en. 
Idag sträcker sig en lång och smal landtunga av klappersten och 
sand över havet och förbinder Stor-Räbben med Svarthällan. 
Förr användes stränderna på bägge sidor om landtungan som 
landningsplatser för fiskebåtarna. Vilken sida man gick i land på 
berodde främst på vilken riktning vinden hade. Läsidan gav det 
bästa skyddet. 

Spotthålets namn kommer troligen från de fiskare som var här 
under 1700- och 1800-talet. När starka sydvindar tryckte på 
var Spotthålet en dramatisk plats med piskande vindar och ett 
inferno av brusande vågor och skummande hav.

19. Svarthällan

Den svarta vulkaniska klippan vid Svarthällan har gett namn till 
platsen och har kanske varit ett landmärke för sjöfarare en gång 
i tiden. Svarthällan erbjuder utmärkta sandstränder för soliga 
och salta bad i långgrunt vatten. I de närliggande sanddynerna 
stortrivs hotade och sällsynta arter som den världsunika bott-
niska malörten, den rovgiriga strandsandjägaren och den giftiga 
potatissläktingen besksöta. I sanden bor även den stora sand-
spindeln som lever där av andra smådjur. På Svarthällan frodas 
typiska strandväxter som den brandgula havtornen, strandrågen, 
saltarven och den vackra strandvialen.

Flertalet av fiskarstugorna vid Svarthällans fiskeläge flyttades 
hit från ön Kluntarna. Precis som vid Stor-Räbbens fiskeläge 
var fiskarstugorna enkla och bestod ofta av en timring med en 
tillbyggd, spantrad svale. I svalen förvarades allehanda redskap. 
I stugan levde man enkelt. Ljus och värme fick fiskarfamiljen 
från den öppna spisen, där också maten lagades.

Fisket började vid midsommar och fortsatte in på hösten.  
Hela familjen deltog i det tidsödande arbetet med att ta hand om 
fångsterna. Fram till första världskriget var fiskaren hänvisad 
till att ro eller segla och transporten av fångsten tog lång tid. 
Därför placerades stugan så nära fiskegrynnorna som möjligt. 
Det var kvinnornas uppgift att sedan ro eller segla in till staden 
med fisken.

På Stor-Räbben står tiden stilla

När man besöker Stor-Räbben är känslan av att vara ett med 
naturen och ha förmånen att få hälsa på i den gamla kulturen 
påtaglig. Hoppas du har fångat din dag och fått upplevelser att 
tänka tillbaka på framför brasan en kulen vinterkväll!
 
Vi som har jobbat med Natur och Kultur på Stor-Räbben vill 
särskilt tacka Åke Bergstedt som inspirerat oss. Åke känner  
väl till Stor-Räbben där han har levt och verkat som fiskare 
under många år.

13. Getstigen

Under det säsongsvisa fisket fick de djur som inte togs till 
fäboden eller sommarladugården följa med till fiskeläget. På 
Storräbben var det vanligt att man hade getter som gav mjölk 
till dem som hela sommaren bodde ute på ön. Getterna betade 
på hedmarken och i strandkanten och höll på så vis landskapet 
öppet. Getstigen användes förr, flitigt, av både sommarboende 
getter och människor när de färdades över ön. Det vackra 
hedlandskapet är fortfarande öppet. Där växer bärris av olika 
slag och känslan när man vandrar över heden för tankarna till 
fjällhedens vegetation. På sommaren fylls heden av väldofterna 
från de blommande orkidéerna nattviol (Platanthera bifolia) och 
jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) som växer vid 
stigen. Lusuddstjärnen alldeles intill Getstigen är en havsvik 
som genom landhöjningen tappat kontakten med havet.  
Blommande näckrosor bildar i juli månad ett vackert täcke  
över tjärnens vattenyta.
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Grodyngel simmar lättjefullt i hällkarens varma vatten.  
De vulkaniska klipporna passar utmärkt att bada från.  
Även gråsälarna på skäret Lilla Björn gillar att sola och bada.

Den underbart väldoftande nattviolen, jungfru Marie nycklar 
och tranbär i full blom.

Nummerhällans äldsta vattenståndsmärke från 1750, den unika 
tuffagglomeraten och fiskenät på tork.

Storsileshår (Drosera anglica) äter helst kött till middag.

Gistgårdar. Foto: Morgan Ahlin. Höstlåsbräken och storfiskare.

Bengt och Åke Bergstedt fiskar lax på Stor-Räbben.  
Foto: Lennart Blom

Labben(Stercorarius parasiticus) är en duktig flygare som 
ibland kallas för Elof eller Svartlasse. Foto: Jörgen Wiklund. Besksöta är giftig men havtorn är världens vitamin! Svarthällans strand upp-

skattas av badvänner och sandspindlar. Foto (spindel): Sture Westerberg
Strandråg, strandvial och saltarv.

Salta bad – vad kan vara bättre?

Text: Peder Ljungqvist. Karta: Margareta Erstam. Foto: Peder Ljungqvist 
där inget annat anges. Grafisk form: helikopter.nu. Tryck: RC Tryck 2013.

10. Fiskelämningar

På utsidan av ön, nästan längst ut på Räbbudden ligger en plats 
som en gång var en liten skyddad vik som grundades upp och 
blev till land. Där fanns för länge sen ett litet fiskeläge. Idag 
syns bara lämningar efter de fiskare som säsongsvis bodde och 
verkade där. En 10 meter lång båtlänning, en stenröjd ränna där 
fiskebåten en gång drogs upp, ligger i kanten på det som var 
stranden. Ovanför ligger två husgrunder och högst upp finns en 
labyrint och rester av en stenugn som den nyfikne kan ha turen 
att få se.

9. Nummerhällan

Din vandring från båken till Nummerhällan har gått i landhöj-
ningens spår. Båken står på Stor-Räbbens högsta punkt ca 18 m 
över havet. En gång för länge sen täcktes ön helt av havet men 
vid tidpunkten för Jesus födelse började Stor-Räbben stiga ur 
havet. Nummerhällans historia är också gammal men började 
först i mitten på 1700-talet då wattuminskningen debatterades 
flitigt. Frågan väckte bl a Linnés och Celsius intresse. Två alter-
nativ fanns, antingen höjde sig landet eller så minskade vattnet. 
Vid Nummerhällan, som ligger här nedanför, lät Anders Celsius 
hugga in vattenståndsmärken. Det äldsta, från år 1750, följs av 
märken från 1851 och 1884. Nummerhällan är världens längsta 
serie av vattenståndsmärken. Teorin om landhöjningen bekräfta-
des i slutet av 1800-talet. På Stor-Räbben är landhöjningen idag 
ca 9 mm per år.
 
Du som besöker Nummerhällan kolla gärna in klippan intill som 
är unik för Norrbotten och Sverige! Långsträckta ljusa stavar, 
agglomerat, ligger här inbäddade i en mörkare bergart, tuff. 
Tillsammans bildar de bergarten tuffagglomerat som skapades 
av de vulkaner som var aktiva här för 2 miljarder år sen.  
Agglomeraten är lavastycken, vulkaniska bomber, som kastats 
ut från en aktiv vulkan och sen bäddats in i den aska, tuff, som 
vulkanen vräkt ut i havet. Agglomeraten (stavarna) är en hårdare 
bergart än den mörka tuffen som är rik på lättvittrade amfiboler. 
När berget vittrar och nöts visar sig stavarna som en knölig yta 
på hällarna.
 
Ca 50 meter österut finns hällar som skapats av flytande lava 
från en intensiv vulkanisk aktivitet. Floder av glödande lava 
vällde ut i havet, avkyldes snabbt och stelnade till kuddliknande 
former, kuddlava. Kuddlavan är en bergart som även finns på 
öarna Baggen och Vargön.

11. Vulkaniska klippor

De vackra klipporna på Stor-Räbbens yttersta udde är märkta 
av inlandsisen och havets vågor och bjuder på en förtjusande 
utsikt. De mörka klipporna finns även vid Svarthällans fiskeläge 
där de har gett namn åt platsen. Det är kanske svårt att tänka 
sig men hällarna är också spår från de riktigt gamla vulkanerna 
i Norrbotten. Tuffit kallas den mörka litet grönskimrande berg-
arten som även finns på några andra öar i skärgården. Tuffit  
bildas när söndersprängd lava och vulkanaska från vulkanutbrott 
blandas med sand och lera. De varma, välslipade hällarna passar 
utmärkt till utflykter, sol och bad. Ljusa gångar eller ådror av 
bergarterna pegmatit och aplit slingrar och vindlar sig genom  
de nästan svarta hällarna. Förenklat är pegmatit en slags grov-
kornig granit medan aplit är en finkornig granit.
 
Mellan berghällarna ligger de makalöst vackra blockhaven. 
Runda stenar i alla de färger och sorter. Transporterade av 
inlandsisen från Nordens alla hörn. Slipade av rörelsen mot 
varandra och havet under hundratals och tusentals år.
 
I de vattenfyllda fördjupningarna, hällkaren, lever bara speciella 
växter som tål uttorkning och omväxlande temperatur. Grod-
yngel och den köttätande växten sileshår trivs i hällkaren. 
Sileshårets blad är omtalade som farliga insektsfällor. På bladen 
sitter långa, vackert purpurröda körtelhår som har både känsel 
och rörelseförmåga. Körtelhåren avger ett segt slem som insek-
ter fastnar i. Bladet rullar ihop sig kring bytet och enzymer löser 
upp insekten. Näringsämnena tas sen upp av växten. Sileshår 
användes förr till att göra så kallad tätmjölk eller filtäta. Man 
gned in kärlet med sileshår och hällde i spenvarm mjölk som 
fick tjockna till fil. Sileshår var även verksamt för att ta bort 
vårtor och liktornar.

14. Stor-Räbbens fiskeläge

Stor-Räbben har sen lång tid tillbaka varit en strategisk plats för 
jakt och fiske ute till havs. Hit har man kommit för att fiska lax 
och strömming i många hundra år. Bondökallarna och Tärnans 
grund är några välkända platser man fiskade på.

I Stor-Räbbens fiskeläge bodde traktens fiskare och bönder när 
laxen och strömmingen gick till. I fiskeläget övernattade man, 
skötte fiskeredskapen, sökte skydd mot ovädret och beredde 
fångsten. I takt med att säljakten avtog ökade fiskets betydelse. 
I mitten av 1700-talet tog yrkesfisket fart på allvar på Stor-
Räbben och blev en viktig exportnäring för Piteå. På 1800-talet 
var Stor-Räbben det största fiskeläget i Norrbotten. Yrkesfisket 
pågick fram till våra dagar men upphörde 1988 då bröderna 
Bengt och Åke Bergstedt la ner sitt fiske på Stor-Räbben. Ett 
15-tal fiskestugor med tillhörande bodar står ännu kvar i fiske-
läget. Traditionen att fiska lever kvar på ön, även om stugorna 
idag används för fritidsboende och hobbyfiske.
 
Fiskelägets olika byggnader har alla sina specifika funktioner. 
Bostadshuset är vanligen en liten timrad och panelad en- 
kammarstuga, uppvärmd av en öppen spis eller järnkamin. 
Stugorna står på rad med spänger ned mot sjöbodar och brygg-
or. Träpanelen är rödmålad med slamfärg och fönsterfoder och 
fönster är målade vita. Förr hade stugorna ved- och spåntak, 
men idag är plåt vanligast. Fönstren har luckor som stängs för 
väder och vind när stugorna säsongsvis är övergivna.
 
Nedanför bostadshusen ligger sjöbodarna, gethusen och för-
varingsbodar av olika slag. Dessa är enklare än bostadshusen. 
En del är lämnade trärena att åldras vackert av vind och vatten. 
I fiskelägets utkant har stugornas respektive avträden placerats i 
en prydlig rad. 

12. Sälbådan

Den berghäll du står vid ligger visserligen mitt i klapperstens- 
fältet men var på 500-talet en klippa som stack upp ur havet,  
en sälbåda där sälarna solade och vilade. Idag ligger sälarna  
på andra uppstickande hällar i havet vid Lilla Björn och  
Ol-Svensastenarna norr om Stor-Räbben. Lämningar efter 
gamla tomtningar kring båken vittnar om att de gamla säl-
jägarna låg och spanade ihärdigt efter säl, inte långt härifrån.

15. Gistgårdar och stenrösen

Gistvallarna låg alltid nära stranden vid de bryggor eller platser 
där man tog iland näten efter avslutat fiske. Gistvallen är en  
öppen plan markyta försedd med träställningar – gistgårdar – 
där strömmingsnät, skötar och laxryssjor hängdes upp på krokar 
för att torka och rensas från sjöväxter mm. Att gista nät var 
liksom fisket en vanlig syssla för männen i fiskeläget.

Lämningar efter gistgårdarna ser man i form av små gistgårds-
rösen eller stenhögar som ofta ligger i rader. Gistgårdsrösena 
har omgärdat gistgårdens stolpar och fungerat som stöd. Några 
gistgårdar finns kvar än idag och ett stort antal gistgårdsrösen 
ligger i området där du nu står och ca 100 meter bort. Kvin-
nor och barn hade i det gamla fiskesamhället en viktig syssla 
i att hålla gistgårdarna rena från växtlighet, löv och annat som 
kunde störa hanteringen av fiskenät. Den torra marken och den 
återkommande städningen av gistvallarna har hållit marken 
öppen vilket gör att höstlåsbräken (Botrychium multifidum) 
blomstrar här. Höstlåsbräken är en liten och ovanlig ormbunke 
med ett enda blad som är grönt även under vintern. Låsbräken 
har fått sitt namn av formen på bladet. Den släta sidan av bladet 
påminner med sina solfjäderformade småblad om prydnaden på 
en gammal nyckel. Härifrån har berättelser om hur låsbräken 
kan öppna alla lås fått sitt ursprung .

16. Tålgrytan

I fiskeläget använde man handknutna bomullsnät. För bättre 
fångst och hållbarhet tålade (färgade) man näten i tålgrytan här 
nedanför. Ett färgbad kokades ihop av vatten, albark, granbark, 
grankottar och lutflingor. Ibland hade man i litet tjära också. 
Färgbadet kokades ihop under någon timma. När man sedan 
doppade näten i färgbadet fick dem en mörkbrun färg och blev 
mycket ”fiskeliga”.

17. AGA-fyren

Gustaf Daléns uppfinning, AGA-fyren, stod här på 1940-talet. 
Tillsammans med den andra AGA-fyren längst ut på vågbryt-
aren utgjorde dessa en upplyst ledmarkering för säker insegling 
i hamn. I början på 1900-talet var AGA-fyren en helt ny typ av 
fyrbelysning. Tekniken att med acetylengas framställa fyrens 
blixtljus gjorde att fyrarna kunde lysa i månader utan tillsyn. 
Dalén konstruerade även en sinnrik ”solventil” med vilken fyren 
tändes automatiskt vid mörkrets inbrott. AGA-fyrarna på Stor-
Räbben avvecklades i slutet på 1950-talet av Sjöfartsverket. 

18. Spotthålet

För ett par hundra år sen var Svarthällan och Stor-Räbben 
åtskilda av havet. Genom landhöjningen har två öar blivit en. 
Idag sträcker sig en lång och smal landtunga av klappersten och 
sand över havet och förbinder Stor-Räbben med Svarthällan. 
Förr användes stränderna på bägge sidor om landtungan som 
landningsplatser för fiskebåtarna. Vilken sida man gick i land på 
berodde främst på vilken riktning vinden hade. Läsidan gav det 
bästa skyddet. 

Spotthålets namn kommer troligen från de fiskare som var här 
under 1700- och 1800-talet. När starka sydvindar tryckte på 
var Spotthålet en dramatisk plats med piskande vindar och ett 
inferno av brusande vågor och skummande hav.

19. Svarthällan

Den svarta vulkaniska klippan vid Svarthällan har gett namn till 
platsen och har kanske varit ett landmärke för sjöfarare en gång 
i tiden. Svarthällan erbjuder utmärkta sandstränder för soliga 
och salta bad i långgrunt vatten. I de närliggande sanddynerna 
stortrivs hotade och sällsynta arter som den världsunika bott-
niska malörten, den rovgiriga strandsandjägaren och den giftiga 
potatissläktingen besksöta. I sanden bor även den stora sand-
spindeln som lever där av andra smådjur. På Svarthällan frodas 
typiska strandväxter som den brandgula havtornen, strandrågen, 
saltarven och den vackra strandvialen.

Flertalet av fiskarstugorna vid Svarthällans fiskeläge flyttades 
hit från ön Kluntarna. Precis som vid Stor-Räbbens fiskeläge 
var fiskarstugorna enkla och bestod ofta av en timring med en 
tillbyggd, spantrad svale. I svalen förvarades allehanda redskap. 
I stugan levde man enkelt. Ljus och värme fick fiskarfamiljen 
från den öppna spisen, där också maten lagades.

Fisket började vid midsommar och fortsatte in på hösten.  
Hela familjen deltog i det tidsödande arbetet med att ta hand om 
fångsterna. Fram till första världskriget var fiskaren hänvisad 
till att ro eller segla och transporten av fångsten tog lång tid. 
Därför placerades stugan så nära fiskegrynnorna som möjligt. 
Det var kvinnornas uppgift att sedan ro eller segla in till staden 
med fisken.

På Stor-Räbben står tiden stilla

När man besöker Stor-Räbben är känslan av att vara ett med 
naturen och ha förmånen att få hälsa på i den gamla kulturen 
påtaglig. Hoppas du har fångat din dag och fått upplevelser att 
tänka tillbaka på framför brasan en kulen vinterkväll!
 
Vi som har jobbat med Natur och Kultur på Stor-Räbben vill 
särskilt tacka Åke Bergstedt som inspirerat oss. Åke känner  
väl till Stor-Räbben där han har levt och verkat som fiskare 
under många år.

13. Getstigen

Under det säsongsvisa fisket fick de djur som inte togs till 
fäboden eller sommarladugården följa med till fiskeläget. På 
Storräbben var det vanligt att man hade getter som gav mjölk 
till dem som hela sommaren bodde ute på ön. Getterna betade 
på hedmarken och i strandkanten och höll på så vis landskapet 
öppet. Getstigen användes förr, flitigt, av både sommarboende 
getter och människor när de färdades över ön. Det vackra 
hedlandskapet är fortfarande öppet. Där växer bärris av olika 
slag och känslan när man vandrar över heden för tankarna till 
fjällhedens vegetation. På sommaren fylls heden av väldofterna 
från de blommande orkidéerna nattviol (Platanthera bifolia) och 
jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) som växer vid 
stigen. Lusuddstjärnen alldeles intill Getstigen är en havsvik 
som genom landhöjningen tappat kontakten med havet.  
Blommande näckrosor bildar i juli månad ett vackert täcke  
över tjärnens vattenyta.

Tel. 0911-69 60 00, www.pitea.se

Folder Stor-Räbben

Delårsrapport
Januari-augusti 2014

Nattis
Barnomsorg kvällar, nätter eller helger då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds.
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Annonser
Nedan visas några olika exempel på hur den grafiska profilen 
för annonser ger utrymme för variation och funktion. 
Logotypen placeras alltid nere i högra hörnet, i vänstra 
hörnet placeras avsändare, www-adress samt 
telefonnummer.

Olika typer av annonser:
Annons med bård högst upp, ingen bild.
Annons med bild, där placeras bilden högst upp eller till 
till vänster i annonsen. Här används dekorelementet i 
bilden. 

x

Repris återbruksmarknad
Öjagatan 95, Öjebyn
0911-69 61 77 
www.pitea.se/repris

Låt bra saker 
gå i repris!
Välkommen till Piteå kommuns återbruksmarknad. Här ger 
vi nytt liv till sånt du inte längre behöver. Vissa saker hamnar 
direkt i butiken, andra ger vi lite kärlek innan de kan säljas. 

Bra för miljön, billigt för dig och viktigt för Piteå

Öppettider
Butiken har öppet: 
måndag-fredag 9:30-16:00, lördagar 10:00-14:00

Lämna saker dessa tider: 
måndag-fredag 7:00-16:00

Du kan även beställa gratis hämtning av det du vill lämna till oss.

Vuxenutbildning
Olof Palmes gata 2
0911-69 67 00 
vagledningscentrum@pitea.se

Elektriker, något för dig?
Nu startar en elektrikerutbildning i Boden. Utbildningen ger dig 
grunderna för att arbeta med installation och automation i framtiden. 
Kontakta vägledningscentrum för frågor och ansökan.

Elektriker
Studietid heltid 15-20 veckor. Studieort Boden

Utbildningen startar 17 februari, sista ansökningsdag 24 januari.
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Tillsammans bygger vi Piteå. Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stads-
kärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång. I arbetet för ett attraktivt 
och hållbart samhälle erbjuder Piteå kommun följande tjänst:

Avdelningschef 
Fysisk planering
Vi söker en utåtriktad avdelningschef med förmåga att se 
helheten, skapa relationer, entusiasmera personalen och vara 
en viktig kugge i Piteås fortsatta utveckling.
 Avdelningen ingår i förvaltningen Samhällsbyggnad och har ett 
fyrtiotal medarbetare inom detaljplaner, bygglov, naturvård, markfrå-
gor, trafikplanering, investeringsprojekt samt miljö- och hälsoskydd. 
Som avdelningschef befinner du dig mitt i händelsernas centrum, där 
avdelningens insatser är direkt kopplade till samhällsutvecklingen i 

Piteå. Idag och imorgon. 

Vill du vara med och leda Piteå in i framtiden?
Rekryteringen hanteras av Adecco Piteå. Vid frågor 
kontakta Maria Wiklund tel. 070-297 50 79.

Läs mer och sök tjänsten på www.adecco.se
Välkommen med din ansökan senast 2014-10-12 

Annons med bård Platsannons med bild högst upp

Annons med bild till 
vänster.
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Annonsens beståndsdelar
För att kommunens förvaltningar tillsammans ska ge en sammanhållen bild gentemot 
kommuninvånare är det av stor vikt att annonser utformas enligt nedanstående mall. 
Kontakta informationsavdelningen vid frågor.

Rubrik: Gill Sans Std Bold Condensed Linje 0,25 pkt

Avsändare Piteå kommun, logo-
typen placeras alltid nere i högra 
hörnet.

Avsändare: 
Gill Sans Std Light
Förvaltning, telefonnummer till 
medborgarservice, facebook m.m

Brödtext: 
Gill Sans Std Regular

Medborgarservice, Stadshuset
Svartuddsvägen 1, Piteå
0911-69 60 00 
www.pitea.se, www.facebook.com/pitea.se

Vi svarar på dina frågor!
Vi förenklar för dig som kommunmedborgare. Genom att ringa 
0911-69 60 00 når du Medborgarservice och här kan vi svara och 
hjälpa dig med det mesta som rör dig och din kommun. Så ring, eller 
gör ett besök, vi finns på Stadshuset. Varmt välkommen!

Bård med "stjärnan": 
Valfri färg från profilpro-
grammet, förutom den 
kommunröda som alltid 
används för kungörelser.
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Linje 0,25 pkt

Rollups
Vid event och andra typer av marknadföringsåtgärder kan kommunikationen 
förstärkas med rollups. Nedanstående rolluper fungerar ensam, eller i kombination 
med varandra. Beroende på utställningsyta så plockar man med lämpligt antal.

x

Skrivbordsbakgrunder till datorer
Nyinstallerade datorer förses med enhetliga skrivbordsbakgrunder. Bakgrunderna 
finns i fyra olika färger.
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Skyltar och dekaler
Det finns många olika skyltar och dekaler inom kommunen. Skyltar och dekaler för 
förvaltningar och avdelningar bör följa logotypens utformning. Trycksakerna har stor 
betydelse för identitet och profil. 

34

Skylt/dekal med logotyp, centrerad på ytan
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VÄLKOMMEN
WELCOME

Ingång via huvudentrén
Use the main entrance

Konsument Piteå

Medborgarservice

Kommunledningskontoret
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Textil
När det gäller arbetskläder/profilkläder kan det se ut på olika sätt beroende på vilken 
verksamhet man jobbar i. Här kan versamhetsnamn förekomma. 

Vit/ljus T-shirt med logotyp i färg

Ytterkläder, jacka och byxa

x

Svart/mörk T-shirt med vit logotyp
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Bildekor
Piteå kommun har många olika fordon som syns ute i trafiken. Det är därför viktigt att 
fordonens märkning följer en enhetlig linje. Versamhetsnamn skrivs tillsammans med 
webbadress samt övrig kontaktinformation. Logotyp placeras i första hand på 
framdörren. Inga andra märken och symboler får förekomma.

36

www.pitea.se

www.pitea.se

www.pitea.se

www.pitea.se
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Kultur, park och fritid
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

Bildekor
Bilens dörr får en färgplatta och Piteå kommuns vita logo läggs mot denna. När det behövs 
förtydligas vilken förvaltning som använder bilen kompletteras bilen med en ”avsändartext”. 
Avsändaren utgår från samma tänk som kring annonsering. 
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DEL 2

PLATSVARUMÄRKET
PITEÅ
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Platsvarumärket
Logotypen Piteå är skapat för att marknadsföra och utveckla platsen, vår stad, dess omgivande 
landsbygd och skärgård i samarbete med kommunen, det lokala näringslivet och 
kommuninnevånarna. Piteå är ju inte bara en stad utan en komplett destination där alla är 
ambassadörer. Denna logotyp används för att marknadsföra Piteå som besöksmål såväl som att 
uppmuntra människor och företag att flytta hit. Den får användas av såväl hotellanäggningar, 
flygplats, eventföretag, handel, kommun och bygg- och bostadsbolag etc. Tillsammans hjälps vi åt 
att sprida en positiv känsla av Piteå. Logotypen ska användas vid all form av sponsring. Rådgör med 
informationsenheten på Kommunledningskontoret om ni är osäkra.

Logotyp med tillägg

Primär variant med svart platta

Sekundära varianter vit eller med vit platta. Används mot mörk bakgrund/bild.

40

Frizon
För att skydda logotypens integritet ska den alltid omges 
av en frizon. De angivna måttförhållandena gäller som 
minsta tillåtna frizon. 
Frizonen = höjden på P i Piteå.
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Piteå kommun 
Svartuddsvägen 1

941 85 Piteå

Foldrar och broschyrer

x

Samhällsinformation

Besöksguide

Mapp
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Välkommen hem!

www.pitea.se

Ambassadörsväska
Ambassadörsväskan är framtagen för att snabbt ge en bild av platsen Piteå. Väskan 
innehåller filmer om Piteå, vykort, foldrar m.m. Väskan kan med fördel delas ut till 
besökare och kan kompletteras med en egen gåva. 
Kontakta Medborgarservice för att själv 
anpassa innehållet i din väska.

Hemvändare - en utflyttad eller mental Piteåbo 
som vill flytta hem.

Besökare - någon som du vill ska besöka Piteå.

Företaget - någon som vill etablera företag i 
Piteå, eller ett Piteföretag som vill imponera på 
sina besökare.

Här finns en instruktion om hur du bäst ger den 
lilla gåvoboxen en personlig prägel som passar 
respektive mottagare.

Så här använder du ambassadörsväskan
Vem vill du hjälpa hem till Piteå?

He
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Pitepasset
 
Paltrecept
 
USB-minne med Piteås hemmafilmer
samt digital information om Piteå  

Folder Piteå - året runt
 
Vykort, välj vilka du tycker passar 
(finns i boxen) 
Länkar och Qr-koder till träffsäker
information om Piteå

Folder - Technical visits
 
Informationsfolder om att 
etablera företag i Piteå

Konferensfolder Piteå - liten på jorden 
stor i konferensvärlden 
Buss-, gång- och cykelkarta över Piteå
 
En personlig gåva. Varför inte ett presentkort
som du kan använda och köpa på Piteå Turistbyrå. 

Aktuell Piteåinformation som broschyrer, foldrar etc. 

Lycka till!
Vid frågor kontakta 
Informationsenheten, Piteå Kommun.
0911-69 60 25

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

Träffsäker information/Important links
1.  www.pitea.se/hemma

2.  www.youtube.se/pitea.se

3.  www.facebook.se/pitea.se

4.  www.visitpitea.se

5.  www.acusticum.se

6.  www.furunaset.se

7.  www.solandersciencepark.se

8.  www.pitea.se/bostad

9.  www.arbetsformedlingen.se/pitea

10.  www.pitea.se/forskola_skola

11.  www.pitea.se/ungipitea

12.  www.ltu.se/mme

Ambassadörspass

Dekaler/vykort
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Mässa/expo

Hemma är ett budskap i det material som ska användas för platsmarknadsföring. Hemma 
bottnar i Piteås varumärkeslöfte och vision Piteå – det är hit man kommer när man 
kommer hem. Piteå kommun har ett antal vepor och färdigt exponeringsmaterial som 
finns att tillgå. Kontakta Medborgarservice om du ska ut och visa upp Piteå.

Pite Havsbad

HemmaHemmaHemma HemmaHemmaHemma
Mässväggar/profilbilder

Mässmonter

Pite Havsbad

HemmaHemmaHemma HemmaHemmaHemma
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Profilprodukter
Syftet med profilprodukter är att de ska vara varumärkesstärkande. Det innebär 
att alla produkter som tas fram på något sätt ska förmedla de värden Piteå 
kommun och Piteå står för. Med profilprodukter avses till exempel t-shirts, 
mössor, muggar, väskor, vattenflaskor osv.

44
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DEL 3

DIGITAL MEDIA
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Pitea.se startsida
Piteå.se är Piteå kommuns primära kommunikationskanal. Strukturen på Piteå kommuns 
webbplats utgår från besökare och medborgare, inte organisationen.

46

Piteappen Piteappen innehåller kontaktinformation 
till kommunen, nyheter länkade från 
www.pitea.se, turistisk information, 
lediga jobb, m.m. Appen utvecklas och 
uppdateras regelbundet.
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Typsnitt på webbplats

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 12345678910

Gill Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö12345678910

Gill Sans Bold Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Kortare texter, rubriker

Löpande text

Rubriker
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Primära färger för digitala medier
Fem färger är utvalda för respektive huvudkategori på startsidan. 

Inflyttare R 200, G 60, B 83  

Besökare R 241, G 141, B 45  

Invånare R 59, G 163, B 168  

Näringsliv R 0, G 85, B 143  

Studenter R 106, G 50, B 128  

 RGB  

48
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R 200, G 60, B 83  

R 241, G 141, B 45  

R 59, G 163, B 168  

R 0, G 85, B 143  

R 106, G 50, B 128  

 RGB  

Sociala medier

Piteå kommun finns på sociala medier för att kommunicera och berätta om saker som 
händer i kommunen. Våra sidor på Facebook kan ses som en komplement till vår 
webbplats www.pitea.se. Kommunens facebooksida heter www.facebook.com/pitea.se, där 
når vi våra medborgare genom att engagera och skapa dialog. För att få ett inlägg 
publicerat på denna kanal kontaktar du informationsenheten.

x

Facebook
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Kontakta oss
Den grafiska manual ska förenkla och förtydliga hur Piteå kommun kommunicerar. Finns 

frågetecken kring hur kommunikationen ska se ut, tveka inte, kontakta oss på 
informationsenheten, vi tar gärna mot dina frågor och synpunkter.

0911-69 60 00

Komunledningskontoret, informationsenheten
Svartuddsvägen 1, Piteå
0911-69 60 00 
www.pitea.se, www.facebook.com/pitea.se


