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objekt: 
entréskyltning samt invändig skyltning av

Västerbottens läns landstings lokaler; vårdcentral

beställare: 
 VL Allmän service, Fastighet

 NUS By 11, plan 6

 901 85 Umeå

 telefon: 090-785 00 00 vx

 fax: 090-77 62 11

 ombud: Anna-Carin Dahlberg, Fastighet

telefon: 090-785 22 58

 e-post: annacarin.dahlberg@vll.se

 kontaktperson: Margaretha Markstedt, Fastighet

telefon: 090-785 69 19

 e-post: margareta.markstedt@vll.se

arkitekt, skyltprogram:
 White arkitekter AB

 Kungsgatan 63, 1 tr

 903 26 Umeå

 telefon: 090-70 41 50 vx

 fax: 090-12 70 20

 kontaktperson: Maria Olsson

 telefon: 090-70 41 52

 e-post: maria.olsson@white.se

 
 
 
   

allmänn orientering
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entréskylt större

utanför entréer typ 1

placering och storlek avpassad till entré                                                                        

breddmått tas på plats, bredd anpassas lika utseende på bildmontage

måttförhållandet text/höjd är lika (texthöjd 0,45 - skylthöjd 1) på samtliga skyltar 

ES utförd som ljuslåda

skala 1:20

kod ES

bildmontage

SÄVAR FOLKTANDVÅRD
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öppettider:

08.00–16.00

SÄVAR
FOLKTANDVÅRD

placering: utanför entréer 

utförande: lamellsystem

belysning eller ej framgår av ev skyltförteckning

armatur vid belysning: Quarto från Fox, 270 mm, bestyckad med HF-std 1x18W TC-del, galvad

entréskylt mindre kod EM

skala 1:20

lamell 100 x 210 
utbytbar skylt A4
tot höjd ca 350

ök 1650

bildmontage
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informationstavla kod IT

i huvudentrén 

lamellsystem, system Slatz + plan över vårdcentralen 

skala 1:20

PLAN 2

DRAGONENS
HÄLSOCENTRUM

Dietist
Expedition
Grupprum
Konferens
Träningskök

PLAN 1
Apotek
Barnavårdscentral
Distriktsköterska
Expeditioner
Apotek
Barnavårdscentral
Distriktsköterska
Expeditioner
Mödravårdcentral
Sjukgymnastik
Träningslokal
Väntrum

PLANKARTA

PLANKARTA

PLAN 2

PLAN 1

utbytbara lameller 60 x 600 

ök 2100

lameller 200 x 1400 

kartbild med foliefilm

uk skylt +700 ö.g.
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kod Rriktningsskylt

tandhygenist
laboratorium

skala 1:20

längs stråk och vid verksamhet 

pendlade lameller

reception

bildmontage

lamell 120 x 1000 
uk skylt +2100 ö.g.
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kod VPvåningsplansskylt

vid hiss och trappa 

lamell + 

”papper bakom plexi”

(grafisk mall)

förteckning öve 
våningsplan

plan 2

skala 1:20

lamell 100 x 300 
”papper bakom plexi” A3

ök 1700
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inuti hissar

lamell + ”papper bakom plexi”, A4

(grafisk mall)

skala 1:20

kod Hhisskylt

ök 1650

lamell 50 x 210 
”papper bakom plexi” A4
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utanför trappor

llamell med text samt piktogram

kod Ttrappskylt

skala 1:20

lamell 50 x 210 

ök 1650
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vid verksamhetens entré

vid dörrens öppningssida

lamell + ”papper bakom plexi”, A4

kod Vverksamhetsskylt

skala 1:20

Laboratorium

öppettider:

08.15–16.00

lunchstängt 

12.00–13.00

provtagning:

-lämna remiss i 
nedersta facket

lamell 50 x 210 
”papper bakom plexi” A4

ök 1650
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vid rumsdörr

vid dörrens öppningssida

lamell + ”papper bakom plexi”, liggande A5

utformas med möjlighet att skriva meddelanden etc 

kod RUrumsskylt

skala 1:20

lamell 50 x 210 
utbytbar skylt A5

ök 1650

bildmontage
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kod P piktogram

vid verksamheter som bör kompletteras och förstärkas med symbol/piktogram.

Utföres enl. SIS 031550 på lamell tillsammans med textinformation.

Symboler enl. Specialpedagogiska institutet.

skala 1:20

lamell 210 x 210 

ök 1650

väntrum

lamell 120 x 1000 
uk skylt +2100 ö.g.


