
 

   VINGTANKAR 
 
 

VIKTIGT 
 
 
Information om TV 
 
Föreningen har ju tecknat ett nytt avtal med Comhem om leverens av TV. Förutom det 
analoga grundutbudet ingår Medium 8 favoriter. Man kan välja till större paket mot en 
kostnad. För att kunna se på andra kanaler än de som ingår i det analoga grundutbudet 
måste man ha en digitalbox. Den enklaste boxen är gratis. Om man så önskar kan man 
lägga till pengar och få en mer avancerad box. Man behöver inte betala någon kortavgift. 
 
Alla medlemmar har inbjudits till informationskvällar. Det finns naturligtvis de som har 
frågor som man kommit på i efterhand om TV, eller som inte haft tillfälle att gå på något 
av mötena. Kontakta Bosse Wikmark på Comhem. Lättast att nå honom 
är per mejl, bo.wikmark@comhem.com. Bo kommer att finnas 
tillgänglig torsdagen 25 mars kl 17.00-19.00 i Gemensamhetslokalen, 
Radarvägen 43. Man kan också nå Bo på tel 08-553 634 32 eller 070-594 
4524. Det Bosse kan svara på är frågor om TV-abonnemang, installationshjälp, boxar 
och utrustning. 
 
 

Intresseanmälan 
 
Glöm inte att lämna in anmälan om vilken 
box och vilket programpaket hos Comhem du 
önskar till Paula på Norrorts Boservice senast 
onsdag 24 mars. Görs inget val, kommer man 
bara att få tillgång till det analoga utbudet. 
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Byte av antennuttag 
 
Montörer från Hakab kommer att för Comhems räkning att byta ut antennuttag i alla 
lägenheter i föreningen. Hakab  kommer att avisera när de behöver komma in i 
lägenheterna. 
 
Bredband via ATM 
 
Vi vill också påminna alla som har avtal med ATM om Internet att snarast anmäla sig till 
Paula. Dessa avtal kommer att upphöra i och med att vårt avtal med ATM löper ut. 
Information om en tillfällig lösning med Comhem kommer att delas ut till berörda parter 
vid ett senare tillfälle. E-postadresserna man har via ATM kommer att försvinna. 
 
 
Canal Digital och tilläggsabonnemang 
 
Den som har Canal Digital eller annat tilläggsabonnemang måste säga upp sitt avtal. Man 
kan naturligtvis träffa ett nytt avtal med Comhem om Canal Digital. 
 
 
 
 
  


