
Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  ILLUSTRATION FRÅN SYDÖST / SKALA: 1:0,84, 1:3,16 / 2022-08-23 /

JOEL HEDGREN, 2BK ARKITEKTER / SWEDENBORGSGATAN 2 / 118 48 STOCKHOLM / + 46 8 518 179 00 / WWW.2BKA.SE



Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  SITUATIONSPLAN / SKALA: 1:500 / 2022-08-23 /

JOEL HEDGREN, 2BK ARKITEKTER / SWEDENBORGSGATAN 2 / 118 48 STOCKHOLM / + 46 8 518 179 00 / WWW.2BKA.SE
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Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  ENTRÉPLAN / SKALA: 1:100 / 2022-08-23 /
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Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  KÄLLARPLAN / SKALA: 1:100 / 2022-08-23 /
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Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  ÖVERVÅNING / SKALA: 1:100 / 2022-08-23 /
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Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  NORR- OCH SYDFASADER / SKALA: 1:100 / 2022-08-23 /
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Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  ÖST- OCH VÄSTFASADER SAMT SEKTION AA OCH BB / SKALA: 1:100 / 2022-08-23 /
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Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  ILLUSTRATIONER / SKALA: 1:1,80, 1:1,70, 1:1,43, 1:1,46 / 2022-08-23 /
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Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  MODELLFOTO / SKALA: 1:2,50, 1:2 / 2022-08-23 /
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Logotyp
Logotypen finns i tre olika versioner, färg, svartvit och 
negativ. Så långt som möjligt ska logotypen i färg använ-
das. Den fungerar i de allra flesta sammanhang. Även 
mot mörka eller färgade bakgrunder.

När vi använder logotypen är det fint om den har lite luft 
omkring sig, man kan tänka att den ska ha en halv logo-
typ luft på varje sida.

Ibland gör man logotypen väldigt liten, då mår den bra 
av att ha texten Täby Golfklubb utskriven till höger, ex-
empelvis på visitkort. Det finns en version av logotypen 
med texten Täby Golfklubb.
 

Jämfört med den tidigare logotypen har den blå nyansen 
blivit något mörkare, guldfärgen fått lite mer glans och 
skölden med korset som tidigare varit ljusblå justerats till 
svart.

Tidigare logotyp Ny logotyp

TÄBY GK

  ILLUSTRATION FRÅN SYDÖST / SKALA: 1:0,84, 1:3,16 / 2022-08-23 /

JOEL HEDGREN, 2BK ARKITEKTER / SWEDENBORGSGATAN 2 / 118 48 STOCKHOLM / + 46 8 518 179 00 / WWW.2BKA.SE
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