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Hej, Tack för att ni har valt Sundbybergs öppna stadsnät.
Genom er anslutning till stadsnätet får ni tillgång till modern fiberteknik med stort utbud av
möjligheter och framtidssäkra tjänster, i ett tryggt och säkert nät.
Nära till hands när ni behöver oss

Genom vår kundservicefårni allt samlat under ett och samma tak. Vi svarar på bådeera och era
medlemmars frågor, vare sig ni vill ringa till oss (08-706 91 35) eller få ett personligt besök. Ni är

självklart välkomna att besökaoss påvårt kontor i Hallonbergen Centrum och samtidigt få en
demonstration avvårdemolägenhetmed ny spännandesensorteknikförTrygghemma-tjänster,från
vår tjänsteleverantör Alleato.

Om ni harfrågoreller funderingarkontakta gärna mig på 070-16500 53, eller via epost:
Emmanuel. Pour@sundbybergsstadsnat.se.

Med vänlig hälsning
Emmanuel Pour
Kundansvarig, Sundbybergs Stadsnät

Mer än bara bredband och internet!
SundbybergsStadsnätar ett samlingsnamnförkommunkoncemens bådabolag, SundbybergsStadsnätsbolagABoch
SundbybergsBredbandAB. Som din lokala fiber-och bredbandsoperatörfinns SundbybergsStadsnätnäratill handsoch erbjuderdig
löpande information, teknisk support, rådgivning och kundvårdande möten.

SundbybergsStadsnäterbjuderdig, som bor, verkar eller vistas i Sundbyberg,tillgängtill en hållbaroch robust digital
kommunikationsinfrastruktur.Vi tillhandahålleren öppen e-marknadsplatsfylld av attraktiva tjänstersom levereras av marknadens
ledande aktörer. Förutom internet, TV och telefon! erbjudervi komfort-, trygghets- och säkerhetstjänster.

Sundbybergs BredbandAB | Org. nr. 556599-3374 | Box7510, 17407Sundbyberg | LötsjövägenIB
Tel08-7069135 ] info@isundbybergsstadsnat.se | www.sundbybergsstadsnat.se
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vii en härlig anslå
att vara trygg i vardagen'
'Det ären trygghet att veta att barnen kommit hem från
skolan, nu fårjag ett meddelande när de är hemma. Och
jag kan känna mig lugn, eftersom jag vetom mamma
hargåttut eller bara öppnatdörren.
Jag fårettlarmmeddelande om altandörren är öppen
närjag går ut. Öppnasden närjag inte är hemma
fårjag också ett larm -jätteskönt, förjag
har koll påaltandörren.
Ochnärjag skagåoch lägga
mig tryckerjag bara på dag/
natt-knappen, såkanjag sova
tryggt i vetskapenatt etektriskutrustning och lampor
äravstängda.Ochomjag
vaknar på natten såtänds
ledbelysningensåjag
behöverinte oroa mig för
att ramla
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Sundbybergs Stadsnät ärden öppna kommunala fiberleverantören, däralla anslutna får ett snabbt och drift-

säkert nät med ett stort utbud av tjänster. Vårvision är
att Sundbyberg ska bli bästi Sverige på digitalisering,
och med vårt robusta och säkra nät harvi lagt grunden
fören säker och hållbar digitalisering inom kommunen.
Vivill att alla i Sundbyberg ska kunna känna
sigtrygga i en förenklad vardag. Såvi
skapadeTrygghemma-tjänsten hållbara öppna lösningar fördet

Stadsnätet
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framtid.
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smarta hemmet.
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Sundbybergs Stadsnät medverkarfortlöpandei utvecklingen
av nyatjänsteroch produkter
som gör boendet enklare
ochtryggare,
till nytta och glädje
föralla sundbybergare.

.^

SUNDBYBERGS

STADSNÄT
Läsmer på:
www. sundbybergsstadsnat. se/trygghemma

Telefon: 08-70G 9135
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