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Logotypen är Familjebostäders ansikte utåt och 
basen för den grafiska profilen. Den ska finnas med 
i all kommunikation. Symbolen med de stiliserade 
bokstäverna FB är basen för Familjebostäders logotyp. 
För ökad flexibilitet finns logotypen i två varianter – 
vänsterställd och centrerad. Välj den variant som passar 
bäst för det aktuella formatet och sammanhanget. 

Logotypen finns i färg (positiv eller negativ) och i svartvit 
(negativ). Enbart symbolen FB kan också förekomma 
i vissa sammanhang. Logotypens storlek får inte vara 
mindre än att FB-symbolens bredd är 10 mm.

1.1 Logotyp

1 FB-SYMBOLEN
Ska användas i de samman-
hang då Familjebostäder står 
utskrivet i nära anslutning till 
symbolen, ex. kontorstryck 
och portanslag. 

2  CENTRERAD + POSITIV
De positiva versionerna ska 
ligga mot vit eller annan ljus 
bakgrund.

3  VÄNSTERSTÄLLD + POSITIV 
De positiva versionerna ska 
ligga mot vit eller annan ljus 
bakgrund.

4   NEGATIV VERSION
Används när logotypen ska 
ligga mot mörk bakgrund. 
Nega tiv logotyp får läggas 
mot fotografier eller 
bak grunder av olika färg. 
Kontrast och tydlighet ska 
dock fort farande vara hög.

5 SVARTVIT VERSION
Används endast vid svartvita 
utskrifter och enfärgstryck.

6 FB-SYMBOLEN
Minimumstorlek är 10 mm 
i bredd. 
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1.2  Logotyp 
– användning

Logotypen ska alltid omges av en frizon – ett minimi-
avstånd till annan text, grafik, bild samt ytterkanter. 
Detta för att annat material inte ska riskera att uppfattas 
som en del av logotypen. Frizonen motsvarar en kvadrat 
som utgörs av halva FB-symbolens bredd.

1   FRIZON 
En kvadrat som utgörs av 
halva FB-symbolens höjd.

1

1/2 X

1/2 X
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2.  En del av 
Stockholms stad 
– användning

Alla verksamheter inom Stockholms stad – oavsett 
om det är inom en förvaltning eller ett bolag – ska 
kommunicera att de är en del av stadens service. 
Staden en kommunkoncern, och en sammanhållen 
kommunikation stärker det gemensamma varumärket: 
Stockholms stad.

Texten En del av Stockholms stad ska därför tydligt 
skrivas ut på visitkort, i platsannonser och på respektive 
bolags webbplats.
 På engelska översätts texten till A municipal company, 
City of Stockholm.

1   TYPOGRAFI 
Futura Book Italic 
Graden ska ej vara mer 
framträdande än övrig 
omgivande text.

 
 

  
       

En del av 
 

Stockholms 
 

stad

 

Namn Namnsson
MEDARBETARE

AB Familjebostäder
Besök: Hammarby Fabriksväg 67
Post: Box 92100, 120 07 Stockholm

08--737 20 00 direkt
0770-814 814 kundservice 

namn.namnsson@familjebostader.com
www.familjebostader.com
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3.1  Färg 
– primär

FB Grön

CMYK 100–0–100–40

RGB 0–103–41

HEX #006729

Pantone 3425 C

NCS 4550-G

Vår gröna färg är vårt främsta kännetecken utöver vår 
logotyp. Den håller ihop och tydliggör vår identitet 
och ska finnas med i all produktion. Övriga färger är 
komplementerande och ska användas för att lätta upp 
när den gröna färgen blir för tung och dominant.

färg/primär – 006



Familjebostäders primärfärg är grön, och komplettras av 
ljusgrön, gul, ljusgul, svart, vit samt grå. I vissa fall, som 
tabeller, grafer eller diagram, kan accentfärgerna blå och 
röd användas. Nedan ser du vilka koder som gäller för 
vilka färgsystem.

CMYK, används vid fyrfärgstryck på till exempel 
annonser och broschyrer. PMS, Pantone färg, används 

vid enfärgs- eller tvåfärgstryck på till exempel visitkort, 
brevpapper, presentreklam och dylikt. RGB, används av 
dataskärmar och projektorer. HEx anger websäkra färger 
för webben. NCS, Natural Color  System, används för att 
specificera färg inom arkitektur – exempelvis väggkulö-
rer. För färgsystemet HEX finns en utökad färgpalett för 
användning på webben, se vidare i avsnitt 3.3.

FB Grön 
CMYK 100–0–100–40 
RGB 0–103–41 
HEX #006729 
Pantone 3425 C 
NCS 4550-G

FB Ljusgrön 
CMYK 63–0–84–0 
RGB 94–180–94 
HEX #5EB45E 
Pantone 360 C 
NCS S 0570-G20Y

FB Ljusgul 
CMYK 0–3–10–0 
RGB 254–246–229 
HEX #FEF6E5 
Pantone 9224 C 
NCS S 0505-Y30R

FB Grå 
CMYK 0–0–0–55 
RGB 154–154–156 
HEX #9A9A9A 
Pantone Cool Grey 7 
NCS S 4000-N

FB Blå 
CMYK 54–0–6–0 
RGB 89–203–232 
HEX #59CBE8 
Pantone 305 C 
NCS-S 0540-B

FB Gul 
CMYK 0–10–100–0 
RGB 255–230–0 
HEX #FFE600 
Pantone 109 C 
NCS S 0580-Y

FB Svart 
CMYK 0–0–0–100 
RGB 44–42–41 
HEX #000000 
Pantone Black C 
NCS S9000-N

FB Röd 
CMYK 0–83–80–0 
RGB 229–68–21 
HEX #E54415 
Pantone Warm Red C 
NCS S 1080-Y80R

3.2  Färg 
– komplement
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3.3  Färger  
– digitala media

I de digitala kanalerna använder vi samma färger som i 
de analoga kanalerna, även om vissa av färgerna är lite 
justerade för att på skärmen bättre överensstämma med 
den grafiska profilen. Vi har också tagit fram ljusare 
nyanser av färgerna, för att användas som bakgrunder etc. 

Primärfärgen är även här den gröna, men kompletteras 
ofta med de övriga färgerna för att inte bli för dominant.

RGB  
0–103–41 
#006729

#B8D2C1

#E7F0EA

FB Grön

#FDF7C1

#FEFCEA

RGB  
255–230–0 
#FFE600

FB Gul

RGB  
0-0-0 
#000000

FB Svart

#E1E1E1

#F5F5F5

RGB  
154–154–156 
#9A9A9A

FB Grå

#F8CEBE

#FDEEE9

RGB  
229–68–21 
#E54415

FB Röd

#EFF9FC

#D0EDF6

RGB  
89–203–232 
#59CBE8

FB Blå

#CFE8D0

#EFF7EF

RGB  
94–180–94 
#5EB45E

FB Ljusgrön

RGB  
254–246–229 
#FEF6E5

FB Ljusgul

färg/digitala media – 008



Sabon

Futura EF

4.1  Typsnitt  
– tryckt media

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
zåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZÅÄÖ&!?”»()+*:;
€£$%@©®∞§™#1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZÅÄÖ&!?”»()+*:; £$%@©®∞
§™#1234567890

1  Vårt primära typsnitt för tryckt media heter Sabon 
och ritades av Jan Tschichold mellan åren 1964–1967. 
Det är en antikva som är speciellt framtagen för 
magasin- och bokdesign och lämpar sig särskilt bra 
för längre texter, men även i rubriker och ingresser.

2  Som kompletterande typsnitt används Futura EF, 
som är baserad på Paul Renners kända Futura från 
1927. Det är en geometrisk sans serif som vi använder 
främst i tabeller, illustrationer och sifferdelar.

1

2

typsnitt/tryckt media – 009



Georgia

Arial

4.2  Typsnitt  
– Officemiljö

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZÅÄÖ&!?”»()+*:;£$%@
©®∞§™#1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZÅÄÖ&!?”»()+*:;€£$%@ 
©®∞§™#1234567890

3  Vårt primära typsnitt i Office-miljö heter Georgia 
och ritades av Matthew Carter 1993. Det är en 
transantikva som designades för att ha hög läsbarhet 
på skärm även vid liten storlek.

4  Som kompletterande typsnitt används Arial, som 
ritades 1982 av ett 10-manna lag, lett av Robin 
Nicholas och Patricia Saunders. Arial är en sans serif 
och kommer förinstallerad på alla datorer.

3

4
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4.3  Typsnitt 
– webb

På webbplatsen och andra ställen där det är möjligt ska 
1 Sabon och 2 Futura användas. I de fall då detta ej är 
möjligt används 3 Georgia och 4 Helvetica.

Sabon
Futura EF2

Georgia3

Helvetica4

1

FAQ om Schweiz: Klöv du trång pjäxby?

FAQ om Schweiz: Klöv du trång pjäxby?

FAQ om Schweiz: Klöv du trång pjäxby?

FAQ om Schweiz: Klöv du trång pjäxby?

typsnitt/webb – 011



5.1  Typografi 
– exempel

Nedan finner du exempel på rubrik, ingress, under-
rubrik, brödtext samt tabell. Du ser vilka skärningar, 
storlekar och typografiska inställningar som ska 
tillämpas. Alla värden utgår från InDesign. En god 
läsbarhet är A och O oavsett produktion. Grad, färg och 
konstrast måste anpassas för bästa läsbarhet med hänsyn 
tagen till målgrupper med nedsatt synförmåga.

Familjebostäder finns 
för stockholmarna

Dagens 19 215 hyresrätter ska bli flera. Med 1 000 påbörjade hyres -
rätter  årligen utökar vi våra möjligheter att erbjuda stockholmarna 
hem i trygga och attraktiva miljöer. 

Vi utvecklar projektidéer i anslutning till 
våra befintliga fastigheter, via markanvisningar i 
stadsutvecklingsområden och genom förvärv av 
mark. Arbetet styrs av en ackvisitionsplan för att 
säkerställa att projektutvecklingen sker systema-
tiskt och i linje med Stockholms översiktsplan. 

En del i bolagets nyproduktion är Stockholms-
husen, stadens satsning för att i hög takt bygga 
kostnads effektiva hyresrätter. Satsningen innebär 
seriellt  byggande av hus som uppfyller högt ställda 
krav på god arkitektur, energianvändning och 
tillgänglighet. Den stora volymen stödjer även 
branschens utveckling av tidseffektiv och kvalitativ 
bostadsproduktion. 

HÅLLBART BYGGANDE 
Att staden växer påverkar stadsbilden, miljön och 
alla oss som lever här. En ansvarsfull planering 
som tar hänsyn till olika intressen är därför viktig. 

1  RUBRIKER:
Sabon Roman 50/47 pkt  
80 % fast ordmellanrum 
-35 knipning 
Streck under rubrik 12 pkt (i A4-storlek, läs 
mer i avsnitt 5.2)

2  INGRESSER:
Sabon Italic 15/18 pkt  
100 % fast ordmellanrum 
-40 knipning

3  UNDERRUBRIKER: 
Sabon Roman Small Caps 9,5/12 pkt 
100 % fast ordmellanrum  
+25 spärrning

4  INDRAGANDE BRÖDTEXT (TRE ORD) 
DÄR UNDERRUBRIK SAKNAS: 
Sabon Roman Small Caps 9,5/12 pkt 
100 % fast ordmellanrum 
+25 spärrning

5  BRÖDTEXT:
Sabon Roman 9,5/12 pkt 
100  % fast ordmellanrum  
-25 knipning

6  TABELLER:
Futura EF Book 8 pkt – radavståndet 
defineras av tabellen 
Avdelande linjer 0,2 pkt glest streckad linje

2017 2016 2015

Årets resultat efter skatt (mnkr) 228 245 259

Avkastning på totalt kapital (%) 2,7 2,9 3,0

Synlig soliditet (%) 61,5 63,6 64,3

Justerad soliditet (%) 71,3 72,0 71,5

Marknadsvärde (mnkr) 35 500 32 400 28 600

Driftnetto (kr/m2) 617 620 594

typografi – 012



5.2  Typografi 
– rubriker/strecket

Rubriker sätts primärt vänsterställda i Sabon 
tillsammans med strecket som understryker den sista 
raden av rubriken. 

I vissa sammanhang, t.ex. på skyltar eller väldigt små 
enheter kan Futura användas. 

1  RUBRIKER:
Sabon Roman 50/47 pkt  
80 % fast ordmellanrum 
-35 knipning

2  STRECK UNDER RUBRIK:
A5-format: 9 pkt 
A4-format: 12 pkt 
A3-format: 17 pkt

För större eller mindre storlekar 
skalas strecket proportionerligt med 
utgångspunkt i A4-formatet.

Låt matresterna 
få nytt liv

typografi – 013



6.  Grafiskt språk 
– identitetsskapande 
element

För att förstärka vår identitet är det viktigt att skapa 
en tydlig helhet och ett sammansatt uttryck. Vi 
använder oss främst av vår gröna primärfärg och gula 
sekundärfärg i vårt grafiska språk så som i diagram och 
till ikoner. 

Det blir en tydlig kontrast mellan det gröna och gula. 

Vi använder enkla tydliga symboler som i många fall kan 
ersätta generella bilder och bidra med en ökad tydlighet. 

Även understrykningen/strecket under rubriker är en 
del av vårt grafiska språk.

1 IKONER

2 GRAFER
Futura EF Book 8/9 pkt 
Avdelande linjer 0,2 pkt glest 
streckad linje 
Färger: Primärt FB Grön och 
FB Gul. Övriga färger kan 
användas som komplement och 
för att tydliggöra skillnader.

2 STRECKET
En konsekvent användning av 
typografi och rubriker med 
strecket skapar ett sammanhållet 
grafiskt uttryck.

2015
–

9 915

  52 %

2016
–

11 426

  60 %

2014
–

9 368

  49 %

2013
–

8 861

  46 %

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

TotaltSöderortVästerortInner-
staden

 2016
 2015

Välkommen hem
grafiskt språk – 014



7.1  Ikoner 
– specifika

För varje verksamhetsområde har vi en tydlig symbol. 
Symbolerna hjälper oss att tydliggöra våra olika 
inriktningar och kan ersätta bilder. De är snabba, 
direkta och skapar en sammanhållen identitet. Används 
främst i vår gröna primärfärg.
 På vår webbplats läggs ikonerna in i kvadrater. Detta 

gör vi för att skapa struktur där flera av ikonerna 
förekommer tillsammans, exempelvis i listningar och 
framförallt i mindre format
 Det finns även ett antal symboler som inte är kopplade 
till ett specifikt verksamhetsområde (se avsnitt 7.2).

1 Bokmärken 2 Dator 3 Dokument 4 Ekonomi 5 Felanmälan 6 Hem 7 Hlu

EXEMPEL PÅ HUR IKONERNA SKA ANVÄNDAS PÅ WEBBPLATSEN

IKONER FÖR SPECIFIKA VERKSAMHETS- ELLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

8 Husvärd 9 Hyresavi 10 Hållbarhet 11 Lokaler 12 Meddelande 13 Miljö 14 Parkering

15 Parkering intern 16 Rss 17 Service 18 Störning 19 Telefon 20 Tvättstuga 21 Viktigt meddelande

ikoner specifika – 015



7.2  Ikoner 
– generella

Förutom ikonerna i avsnitt 7.1 finns även ett antal 
generella symboler som inte är kopplade till ett specifika 
verksamhetsområden. Dessa kan användas för att 
exemplvis illustrera infografik eller ersätta bilder.

ikoner generella – 016



8. Bildspråk Familjebostäders bildtonalitet bottnar i det äkta och 
naturliga. Våra bilder ska kännas autentiska och 
trovärdiga. När människor avbildas ska de vara aktiva 
och levande. Bilderna ska spegla den mångsidiga miljön 
våra fastigheter återfinns i, samt de människor som 
lever där. Inkluderande kommunikation är viktigt för 
oss och vi eftersträvar därför att skildra en mångfald av 

människor i vårt bildspråk. Bilder är en viktig del i vårt 
uttryck och används för att förtydliga det vi vill säga. Låt 
bilderna vara tydliga – en bild ska bara säga en sak eller 
framkalla en känsla åt gången. 

Att tänka på vid val av bilder: äkthet och naturlighet, 
aktiva människor, arkitektur som känns mänsklig, en 
bild – ett budskap.

bildspråk – 017



9. Papper

1 GENERELLT
Obestruket papper 
används till alla trycksaker 
om inget specifikt eller 
annat anges. Välj 
premiumkvalitet där 
trycksaken kräver en lång 
livslängd.

2 PORTANSLAG
Obestruket papper 
av allroundtyp.

3 KORT
Oliksidig kartong, 240 g.

1

… blir vi när alla i huset trivs. Därför finns husets gemensamma trivselregler.  
Genom att följa dem tar vi hänsyn till varandra. Som goda grannar gör!

Ta hand om dina 
husdjur. Håll 
hundar kopplade 
och plocka upp 
efter dem.

Grillat är gott! 
Men grilla inte 
på balkong, 
altan eller intill 
husväggen. 

Placera blom lådor och liknande 
på insidan av balkongräcket. 

Det är skönt när det är  
tyst på kvällar och nätter.

Det är inte tillåtet att röka i husets 
allmänna utrymmen eller direkt 
utanför huset. 

Mata inte fåglar.  
Fågelmat och matrester 
drar till sig råttor.

Trapphuset är utrymningsväg 
och måste hållas helt fritt.

Sortera dina sopor 
och lägg dem i  
rätt be  hållare för 
återvinning. 

Gården är en gemensam plats för 
lek och avkoppling, håll den ren.

Godare grannar...

2

Det här är matavfall 

Det här är inte matavfall

Damm,  
dammsugarpåsar

Servetter med  
tryck/färg,  

blöjor, bindor

Glass-/ät-/grill pinnar,  
vinkorkar, kapsyler

Snus, cigaretter,  
aska, stearinljus

Jord, blommor,  
ört-/salladskruka

Kattsand,  
husdjursströ

Bröd, äggskal, 
pasta, ris 

Grönsaker,  
frukt

Kött, fisk  
och skaldjur 

Teblad, tepåsar,  
kaffesump, kaffefilter,  

ofärgat  
hushållspapper

Illustrationer: M
aja M

odén.  Foto om
slag: Bodil Johansson Scandinav Bildbyrå. Produktion: Blom

quist. Tryck: D
anagård Litho.

Låt matresterna  
få nytt liv

3

V Ä L K O M M E N

Pappersvalet ska spegla det äkta och naturliga och dess- 
utom ha en bra tryckekonomi. Använd ett vitt obestruket 
papper till allt från direktutskick, broschyrer, foldrar och 
portanslag, till tidningar och årsredovisningar. 

Anpassa pappersvalet till den specifika trycksakens 

syfte. Om trycksaken ska bläddras och tummas  mycket 
i, till exempel en broschyr, välj ett obestruket premium-
papper. Ska trycksaken ha begränsad livslängd eller sitta 
innanför glas i t ex porttavlor – välj då ett obestruket 
allroundpapper.

papper – 018
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10.1  Hyresgästinformation

1 ORT/DATUM
Arial 9 pkt 
Versaler

2  RUBRIK
Georgia 24 pkt 
Kondenserad 0,5 pt 
Avstånd efter 14 pt 
Enkelt radavstånd

3  INGRESS
Georgia kursiv 13 pkt 
Enkelt radavstånd

4  BRÖDTEXT
Georgia 11 pkt 
Exakt radavstånd 14 pt

5  MELLANRUBRIK
Arial Bold 10 pkt 
Versaler 
Exakt radavstånd 14 pt  

6  FB-UPPGIFTER
Arial 6,5 pkt

  

 

AB Familjebostäder    Box 92100    120 07 Stockholm    0770-814 814 kundservice    kontakt@familjebostader.com    www.familjebostader.com  
 

 

Information  

 
 

STOCKHOLM 2017-06-16 
   

 

Hissen är felanmäld 
Idag måndag den 1 januari har hissen felanmälts till vår hissreparatör. 
 
Reparatören felsöker, beställer eventuella reservdelar och återkommer med information 
om när hissen kan komma igång igen. 

EXEMPEL PÅ MELLANRUBRIK 
Vi ber om tålamod med de eventuella störningar som avstängningen innebär för dig och 
gör vårt bästa för att bli klara så snart som möjligt. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Förnamn Efternamn 
Husvärd 

1

2

3

4

5

6

hyresgästinformation – 020



10.2  Permanenta portanslag

Jag som förvaltar ditt hus  
heter Petra. Som förvaltare  
har jag det övergripande  
ansvaret för fastig hetens sköt-
sel, underhåll och ekonomi. 

Välkommen hem!
Öppet dygnet runt på Mina sidor
På www.familjebostader.com gör du felanmälan, bokar tvättstuga,  
ser hyresavier och söker p-plats. 

Kundservice
0770-814 814, kontakt@familjebostader.com 
Besökskontor: Askebykroken 13, Rinkeby 
Måndag – torsdag 08:00 – 16:30, fredag 08:00 –14:00. 

Om något händer
Felanmäl dygnet runt på www.familjebostader.com

Vid akuta fel och större skador, till exempel vattenläcka, kontakta  
snarast kundservice 0770-814 814. På kvällar och helger, ring  
fastighetsjouren 08-656 19 90.

Vid störningar i huset kontakta störningshandläggare via kundservice 
0770-814 814. På kvällar och helger får du hjälp av störningsjouren 
08-658 11 60.

Om du hittar skadedjur kontakta saneringsfirman Nomor,  
0771-12 23 00 eller www.nomor.se. Familjebostäder står för kostnaden.

Om det brinner sätt dig själv och andra i säkerhet och larma 112.

Vi vill att du ska trivas i ditt hem och i 
ditt område. För att det ska vara rent och 
snyggt städas trapphus och tvättstugor 
varje vecka. Vi sköter också om utemiljön 
och ser till att snön skottas på vintern. 
För att det ska vara lätt att sopsortera 
finns återvinningskärl i eller utanför huset.

Jag heter Issa och är din 
husvärd. Jag ser till gården 
och huset och åtgärdar 
felanmälningar. Vi kommer 
säkert träffas här i huset!

Tensta Västerort

… blir vi när alla i huset trivs. Därför finns husets gemensamma trivselregler.  
Genom att följa dem tar vi hänsyn till varandra. Som goda grannar gör!

Ta hand om dina 
husdjur. Håll 
hundar kopplade 
och plocka upp 
efter dem.

Grillat är gott! 
Men grilla inte 
på balkong, 
altan eller intill 
husväggen. 

Placera blom lådor och liknande 
på insidan av balkongräcket. 

Det är skönt när det är  
tyst på kvällar och nätter.

Det är inte tillåtet att röka i husets 
allmänna utrymmen eller direkt 
utanför huset. 

Mata inte fåglar.  
Fågelmat och matrester 
drar till sig råttor.

Trapphuset är utrymningsväg 
och måste hållas helt fritt.

Sortera dina sopor 
och lägg dem i  
rätt be  hållare för 
återvinning. 

Gården är en gemensam plats för 
lek och avkoppling, håll den ren.

Godare grannar...

permanenta portanslag – 021



10.3 Rekrytering Rekryteringen visar upp engagerade medarbetare som 
brinner för sitt arbete – att göra det så bra som möjligt 
för slutkunden, hyresgästen. 
 En färgbild på personal som arbetar hos oss idag kom-
bineras med en svartvit bild på symboliska hyresgäster. 

Samlande rubrik och grundbudskap är: Vill du ha ett 
viktigt jobb?

rekrytering – 022



10.4 Byggskyltar Vid varje byggarbetsplats finns möjlighet att informera 
omvärlden om pågående arbete och slutlig utformning. 
Skyltarna ska tydligt visa att det är Familjebostäder 
som är avsändare. Om möjlighet finns används också 
belysning för maximal exponering.

Standardformat är 300 x 500 cm. All skyltning 
för Familjebostäders verksamhet ska följa 
stadsbyggnadskontorets råd och riktlinjer.

    

Här bygger vi om 
Oxögat 3

17 lägenheter och 3 lokaler med 
inflyttning i början av 2017.

TOTALENTREPRENÖR FÖRMEDLING AV BOSTÄDER SKER VIA

En del av Stockholms stad

det byggande bolaget – 023



10.5  Exempel 
– tryckta enheter

AB Familjebostäder 
Tel 0770-814 814 
kontakt@familjebostader.com 
www.familjebostader.com

Felanmäld

Idag  ____________ den _______________har  har 

        felanmälts.

Vi felsöker, beställer eventuella reservdelar och åtgärdar 
så snart det är möjligt.

Med vänlig hälsning 
Din Husvärd 

Välkommen hem! Gör en insats för miljön

Visste du att en stor del av det som hamnar i 
 soppåsen    är matavfall? Det är sådant som blir 
över på tallriken eller när du lagar mat. Om du 
sorterar ut ditt matavfall kan det bli till biogas 
och bio gödsel. På så sätt får skalet från dina 
 morötter, potatisar och bananer nytt liv!

	  1.		Nästan	40	procent	av	en	sop	påse	
består	av	matavfall	som	skal	från	
frukt,	grönsaker	och	ägg,	äppel
skruttar,	kaffesump	och	matrester.

	  2.		Sortera	ut	ditt	matavfall	i	en	
	sär		skild	matavfallspåse.	Sorte
ringsguiden	på	baksidan	visar	
vad	du	ska	lägga	i	påsen.	För	att	
matavfallet	ska	få	nytt	liv	är	det	
viktigt	att	det	inte	blandas	med	
andra	sopor.

	 3.			Ditt	matavfall	omvandlas	till	ny	
energi	i	form	av	biogas	och	bio
gödsel.	Biogas	är	ett	bränsle	som	
påverkar	miljön	mindre	än	bensin	
och	diesel.	Biogödsel	kan	ersätta	
konstgödsel	och	ger	näring	på	
åkrarna	där	ny	mat	odlas.

	 4.			Tack	för	att	du	sorterar		–	det	är	
bra	för	miljön	och	bra	för	dig!

1. 2. 3. 4.

Enkelt att sortera

   Torrskala	lök,	potatis	och	
	morötter	direkt	i	påsen.	På	så	
sätt	blir	matavfallet	mindre	
		blött	och	påsen	håller	bättre.

   Ställ	hållaren	med	matavfalls
påsen	i	vasken	eller	på	disk
bänken	när	du	lagar	mat	så	
	når	du	den	enkelt.

   Lägg	lite	hushållspapper	
		(utan	motivtryck)	i	botten		av	
	påsen,	det	suger	upp	extra	
fukt.

   Är	matresterna	blöta	kan	du	
använda	dubbla	matavfalls
påsar.	Om	du	använder	en	
plastpåse	runt	matavfallspå
sen	kan	matavfallet	inte	bli	
biogas	eller	biogödsel.

Läs mer om hur man matavfallssorterar på bästa sätt på: 
www.familjebostader.com/matavfall.

 

•   Låt matavfallet rinna av –  använd 
gärna din vaskskrapa  – innan    
 du lägger det i de  speciella 
mat avfalls   påsarna. Pappers
påsarna är gjorda för matavfalls
insamling och rötning till biogas. 
Påsar av majsstärkelse eller bio
plast får inte användas. 

•    Hållaren är utformad så att  luft 
kan cirkulera under och runt 
påsen. Det gör att mat avfallet 
torkar lättare och luktar mindre. 
Därför finns det inte heller något 
lock. 

•    Fyll påsen max till markering
en på insidan. Stäng påsen 
genom att rulla ihop den så 
att innehållet inte ramlar ut 
  i  behållaren.   De flesta   
    behållare för mat
avfall öppnas med   
din gröna nyckel.

•   Byt påse minst var tredje dag 
  och diska påshållaren ibland.

•   När påsarna är slut hämtar 
du nya i det gröna skåpet som 
finns i din fastighet. Skåpet 
öppnas med din gröna nyckel.

Tips!

Välkommen till 
vårt Farsta! 

FAM052_Rollup.indd   1 2017-06-15   10:35

V Ä L K O M M E N

exempel/tryckta enheter – 024



10.6  Exempel 
– dekaler

KÄLLSORTERING

Ställ inte hindrande och 
 brännbara föremål i trapphuset

FRAMKOMLIGHET ÄR LIVSVIKTIGT VID BRAND

Vid stopp 
i hissen
Håll knappen intryckt 
i minst 10 sekunder 
för uppkoppling mot 
larmcentral. 

Det här är matavfall 

Det här är inte matavfall 

Damm,  
dammsugarpåsar

Servetter med  
tryck/färg,  

blöjor, bindor

Glass-/ät-/grill pinnar,  
vinkorkar, kapsyler

Snus, cigaretter,  
aska, stearinljus

Jord, blommor,  
ört-/salladskruka

Kattsand,  
husdjursströ

Bröd, äggskal, 
pasta, ris 

Grönsaker,  
frukt

Kött, fisk  
och skaldjur 

Teblad, tepåsar,  
kaffesump, kaffefilter,  

ofärgat  
hushållspapper

Sorteringsguide

Illustrationer: M
aja M

odén.  

Fel på hissen?
Ring kundservice

Telefon 0770-814 814

Öppettider
Måndag–torsdag 08:00–16:30

Fredag 08:00–14:00

Efter kontorstid, ring fastighetsjouren
Telefon 08-656 19 90

exempel/dekaler – 025
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11.1 Brevpapper

		

		

 

AB Familjebostäder 
Hammarby Fabriksväg 67 
Box 92100 
120 07 Stockholm 
 
Besökskontor 
Askebykroken 13, Rinkeby 
Mårbackagatan 11, Farsta 
 
08-737 20 00 växel 
08-737 21 21 fax 
 
0770-814 814 kundservice 
kontakt@familjebostader.com 
www.familjebostader.com 
 
Org nr 556035-0067 
Plusgiro 19 43 68 - 7 
Bankgiro 240-4044 
 

En del av 
Stockholms 
stad 

Dokumentnamn	 	
DNR	12345				

KONTAKT 

Förnamn	Efternamn	
Titel	
08-737	00	00	
Fornamn.efternamn@familjebostader.com	

Företagsnamn	
Förnamn	Efternamn	
Gatuadress/Box	
Postnummer	Postort	

STOCKHOLM 2018-06-16 

	

[Rubrik]	
	
Um	rem	nihil	exceribus	et	andis	dollabo.	Nam,	idest	faccum	comni	num	ea	is	ea	
doluptaque	elitatis	nesto	blam,	estiuntis	est	rerit	pre	liciis	est	venit,	ut	
reprenem	faccae	cusda	dempori	orrorep	erruntiam	ratenih	illabo.	Ent	venim	
facesti	con	cone	nis	non	et	este	optas	es	ipsapelentur	repe	pratest	rumqui	ut	
modis	eosapiet	eosaeru	ptatio.	Is	dest,	officab	oremolorate	es	si	ut	volorem	
olorempAs	dis	si	bea	que	volum	vent	dunt	lites	el	entio.	Et	ut	am	erum	vendesc	
ilitiuntione	re	et	qui	quid	quo	omnitemodis	et	earit,	officid	est,	ipiciasit	aciistis	
sapis	pelique	pa	dem	accab	inum	exerum	qui	quatibus.	
	
Dae	quiati	berchita	venda	sam	conseditem	dunt	esti	id	eiunt	mi,	voluptassum	
ut	recte	expedit	doloria	ecullanis	mi,	eum	quaerunt	hit	idis	aut	aut	doluptat	
res	sitia	dic	tota	doluptatem	fuga.	Aximinci	quaspitibus	abore	ea	pereiciis	dest,	
qui	beaqui	ut	id	et	etur	alit	volorum	facepuditiur	sitae.	Lorro	omnimeni	
omniat.	
	
	
	
Med	vänlig	hälsning	
	
	
Förnamn	Efternamn	
Titel	

1  DNR
Georgia 9 pkt

2  KONTAKT
Arial 7 pkt 
Avstånd efter 3 pt 
Enkelt radavstånd

3  NAMN
Georgia 10 pkt 
Enkelt radavstånd

4  DATUM
Arial 9 pkt

5  RUBRIK
Georgia 24 pkt 
Kondenserad 0,5 pt 
Avstånd efter 14 pt 
Enkelt radavstånd

6  BRÖDTEXT
Georgia 11 pkt 
Exakt radavstånd 14 pt

7  FB-UPPGIFTER
Arial 7 pkt 
Exakt radavstånd 11 pt

1

2
3

4

5

67

brevpapper – 027



11.2 Allmänt dokument

  

 

AB Familjebostäder    Box 92100    120 07 Stockholm    08-737 20 00 växel    0770-814 814 kundservice    kontakt@familjebostader.com    www.familjebostader.com  
 

 

Dokumentnamn 2017-00-00 

 
DNR 12345     

KONTAKT 

Förnamn Efternamn 
Titel 
08-737 20 00 
fornamn.efternamn@familjebostader.com 

 

      

 

Huvudrubrik 
Brödtext 
 

Rubrik 1 
Brödtext 
 

RUBRIK 2 
Brödtext 
 

1  DNR
Georgia 9 pkt

2  KONTAKT
Arial 7 pkt 
Avstånd efter 3 pt 
Enkelt radavstånd

3  NAMN
Georgia 10 pkt 
Enkelt radavstånd

4  HUVUDRUBRIK
Georgia 24 pkt 
Kondenserad 0,5 pt 
Avstånd efter 14 pt 
Enkelt radavstånd

5  BRÖDTEXT
Georgia 11 pkt 
Radavstånd minst 14 pt

6  RUBRIK 1
Arial 13 pkt 
Avstånd före 14 pt 
Radavstånd minst 14 pt

7  RUBRIK 2
Arial 10 pkt  
Versaler 
Avstånd före 14 pt 
Radavstånd minst 14 pt

8  AVSÄNDARINFO
Arial 6,5 pkt 

1

2

6

7

8

4

5

3

allmänt dokument – 028



11.3 Kuvert
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11.4  Visit- och 
korrespondenskort

erica.lawesson@familjebostader.com 
www.familjebostader.com

AB Familjebostäder 
Box 92100 
120 07 Stockholm

    0770-814 814 kundservice 
08 - 737 20 00 växel

kontakt@familjebostader.com 
www.familjebostader.com

 
 

  
       

En del av 
 

Stockholms 
 

stad

 

Namn Namnsson
MEDARBETARE

AB Familjebostäder
Besök: Hammarby Fabriksväg 67
Post: Box 92100, 120 07 Stockholm

08--737 20 00 direkt
0770-814 814 kundservice 

namn.namnsson@familjebostader.com
www.familjebostader.com

visit- och korrespondenskort – 030



11.5 PowerPoint

En av fyra olika mellansidor

Använd sidan innan ett nytt ämne/en ny del i din presentation

Agenda

1. Inledning 

2. Genomgång 

3. Övningar 

4. Lunch 

5. Övningar 

6. Redovisning 

7. Avslut 

Behöver du ingen  Agenda – markera bilden i vänsterspalten och tryck delete.

Exempel på cirkeldiagram

30	%

50	%

20	%

Innerstaden
Västerort
Söderort

10	%

40	%
30	%

20	%

2009
2010
2011
2012

Text i cirklar

!
Använd den här 

layouten för korta fakta, 
siffror eller statistik

1,2
Miljarder kr 
resultat efter 
finansnetto

8,9
omsättning i 

lägenhetsbeståndet

ca 10%
av hyresintäkterna 

kommer från 
kommersiella 

lokaler

1,228
investeringar i 
ombyggnation, 
underhåll och 
nybyggnation

328 kr 
kvm

driftnetto för 
bolagets samlade bestånd

Välj en av 
förstasidorna

2018-06-21

Välj mellan färdiga layouter

– Det finns ett antal färdiga layouter 
till hjälp för din presentation 

– Den här layouten heter ”Punktlista 
med hyresgästbild” 

– För att infoga ny sida, klicka på ”Ny 
bild” under menyfliken Start och 
välj vilken mallsida du vill infoga i 
din presentation

1  FÖRSÄTTSBLAD, MED ELLER UTAN BILD.
Varje presentation skall inledas med denna bild.

2  INNEHÅLLSFÖRTECKNING/AGENDA
Sätts i en eller två spalter, med eller utan bild.

5 TEXT I CIRKLAR
Används för korta fakta, siffror eller statistik.

3  TEXTSIDA
Sätts med eller utan bild, med eller utan punkter.

4  KAPITEL-/SEKTIONSAVDELARE
Varje sektion skall inledas med en sådan.

6  DIAGRAM
Här används allla färger ur paletten.

powerpoint – 031



12.  Pool- och servicefordon

pool- och servicefordon – 032



13.  Övriga enheter 
– exempel

1 MATAVFALLSKASSE 3 PROJEKTLOGOTYP

Träffa oss på Fagersjödagen!

Den 26 augusti är det Fagersjödagen. Då bjuds alla som har hjärtat i 
Fagersjö in till en härlig dag med massvis av aktivi teter för hela  familjen. 
Vi på Familjebostäder kommer så klart finnas på plats – och vi vill 
gärna träffa dig där! Kom och prata med oss om dina tankar kring 
Fagersjö och hur din stadsdel skulle kunna växa och utvecklas. 

I vårt tält kommer du kunna vara med och skapa en tavla som visar 
 Fagersjöbornas bild av sin stadsdel. När det till sist är klart sätts det upp  
i trapphuset till någon av Familjebostäders fastigheter här i Fagersjö. 

När? Klockan 11–16, lördagen 26 augusti 
Var? Havsörnsgränd 16

Vi ses där!

2 MAGNETBLOCK

familjebostader.com
Kundservice 0770-814 814

4 EVENT

10 ROLL-UP

www.familjebostader.com

Ledig lokal 
i Älvsjöstaden

Lokal med industrikaraktär
Här har ditt företag möjlighet att skapa 
en lokal på upp till 3 000 kvm. 

Vi söker en aktör som har en publik 
 verksamhet som ger ett mervärde för 
 boende och arbetande i Älvsjöstaden.

Vi planerar att förlänga den gamla  lokalen 
med ett orangeri, men är naturligtvis 
 öppna för idéer. Inflyttning från 2020.

9  TRÖJA TILL 
REKRYTERINGSMÄSSA

Skiss

6 NYCKELBAND 7 CHOKLAD & GODIS 8 MUSMATTA

övriga enheter – 033



14. Fasadskyltar

1  LJUSSKYLT 2 EMALJSKYLT

fasadskyltar – 034


