Sundbybergs Stadsnät
Startkit för bostadsrättsföreningars hemsidor

Användarguide för startkit BRF
På sundbybergsstadsnat.se kan ni ladda ner information om stadsnätet, vår logotype och
ett urval bilder till er bostadsrättsförenings webbsida. Startkiten finns i 3 storlekar med
olika innehåll beroende på era behov och önskemål. Kontakta oss om ni önskar ytterligare
informationsmaterial eller anpassade storlekar på bilder. Vi kan också erbjuda support om
ni behöver hjälp med implementeringen av startkiten, se kontaktuppgifter på sista sidan.

Startkit BRF Small – exempel på användning
Startkit Small innehåller en kortare text och vår logotype (En genomskinlig och en med vit
platta bakom, välj den som passar bäst med er hemsidas design) Exempel på användning
är en smal kolumn, med våra kontaktuppgifter samt länk till vår hemsida.

Exempel 3 kolumner
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Exempel smal högerkolumn

Startkit BRF Small – innehåll
Bredband, tv och telefoni
Vår förening är ansluten till Sundbybergs Stadsnät, den kommunala fiber- och bredbandsoperatören i Sundbyberg.
För beställning av tjänster eller oberoende rådgivning, kontakta Sundbybergs Stadsnäts
kundservice på telefon 08-706 91 35 eller e-post: info@sundbybergsstadsnat.se
www.sundbybergsstadsnat.se

Logo transparent

Logo m vit platta
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Startkit BRF Medium – exempel på användning
Startkit Medium innehåller text med information om stadsnätet, 2 bilder och vår logotype (En genomskinlig och en med vit platta bakom, välj den som passar med er hemsidas
design) Exempel på användning är en puff i en smal kolumn, med länk till mer information
på en undersida, eller en bild i en bredare kolumn med hela textmassan, våra kontaktuppgifter samt länk till vår hemsida.

Exempel puff med länk till undersida

Exempel kolumn med hela textmassan

Mer än bara bredband och internet!
Exempel undersida med info om stadsnätet
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Startkit BRF Medium – innehåll
Bredband, tv och telefoni
Vår förening är ansluten till Sundbybergs Stadsnät, den kommunala fiber- och bredbandsoperatören i Sundbyberg.
Information från stadsnätet
Sundbybergs Stadsnät erbjuder tillgång till en hållbar och robust digital kommunikationsinfrastruktur. Vi tillhandahåller en öppen e-marknadsplats fylld av attraktiva tjänster som
levereras av marknadens ledande aktörer. Du kan enkelt beställa tjänster eller få hjälp att
välja med vår tjänsteguide > https://www.sundbybergsstadsnat.se/serviceguide/
Förutom internet, TV och telefoni erbjuder vi komfort-, vård-, omsorgs-, trygghets- och
säkerhetstjänster. Som din lokala fiber- och bredbandsoperatör finns Sundbybergs Stadsnät nära till hands och erbjuder dig löpande information, teknisk support, rådgivning och
kundvårdande möten.
För beställning av tjänster eller oberoende rådgivning, kontakta oss på telefon 08-706 91 35
eller e-post: info@sundbybergsstadsnat.se
www.sundbybergsstadsnat.se
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Logo transparent

Puff Stadsnät

Logo m vit platta

Puff Stadsnät
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Startkit BRF Large – exempel på användning
Startkit Large innehåller utförligare text med information om stadsnätet och länkar, 2
banners, 2 bilder och vår logotype (En genomskinlig och en med vit platta bakom, välj den
som passar med er hemsidas design) Exempel på användning är en puff i en smal kolumn,
med länk till mer information på en undersida, eller en banner i en fullbredds sida med
hela textmassan, våra kontaktuppgifter samt länk till vår hemsida.

Exempel puff med länk till undersida

Exempel fullbredd med hela textmassan

Mer än bara bredband och internet!
Exempel undersida med info om stadsnätet
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Startkit BRF Large – innehåll
Bredband, tv och telefoni
Vår förening är ansluten till Sundbybergs Stadsnät, den kommunala fiber- och bredbandsoperatören i Sundbyberg.
Information från stadsnätet
Sundbybergs Stadsnät erbjuder tillgång till en hållbar och robust digital kommunikationsinfrastruktur. Vi tillhandahåller en öppen e-marknadsplats fylld av attraktiva tjänster som
levereras av marknadens ledande aktörer. Du kan enkelt beställa tjänster eller få hjälp att
välja med vår tjänsteguide > https://www.sundbybergsstadsnat.se/serviceguide/
Förutom internet, TV och telefoni erbjuder vi komfort-, vård-, omsorgs-, trygghets- och
säkerhetstjänster. Är du nyfiken på hur du kan göra ditt hem tryggare och smartare kan du
läsa mer om Trygghemma-tjänsten här > https://www.sundbybergsstadsnat.se/pages/
Trygghemma eller så kan någon från stadsnätet komma hem till dig och svara på alla dina
frågor och funderingar, utan att du förbinder dig till något. Du kan även boka en demonstration av vår visningslägenhet i Hallonbergen Centrum.
Som din lokala fiber- och bredbandsoperatör finns Sundbybergs Stadsnät nära till hands
och erbjuder dig löpande information, teknisk support, rådgivning och kundvårdande
möten.
Sundbybergs Stadsnät är ett samlingsnamn för kommunkoncernens båda bolag, Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB.
För beställning av tjänster eller oberoende rådgivning, kontakta oss på telefon 08-706 91 35
eller e-post: info@sundbybergsstadsnat.se
www.sundbybergsstadsnat.se
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Logo transparent

Logo m vit platta

Puff Stadsnät

Stadsnätet
– Din digitala framtid.

Banner Stadsnät
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Puff Stadsnät

Vilken härlig känsla
att vara trygg i vardagen!

Banner Stadsnät

Mer än bara bredband och internet!
Sundbybergs Stadsnät erbjuder tillgång till en hållbar och robust
digital kommunikationsinfrastruktur. Vi tillhandahåller en öppen
e-marknadsplats fylld av attraktiva tjänster som levereras av
marknadens ledande aktörer.
Förutom internet, TV och telefoni erbjuder vi komfort-, vård-,
omsorgs-, trygghets- och säkerhetstjänster.
Som din lokala fiber- och bredbandsoperatör finns Sundbybergs
Stadsnät nära till hands och erbjuder dig löpande information,
teknisk support, rådgivning och kundvårdandemöten.
För beställning av tjänster eller oberoende rådgivning,
kontakta oss på telefon 08-706 91 35 eller e-post:
info@sundbybergsstadsnat.se
För hjälp med implementering av startkit BRF,
kontakta Michael Lind på telefon 08 706 91 57 eller e-post:
michael.lind@sundbybergsstadsnat.se
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