
Du har möjlighet att välja mellan flera olika 
alternativ för att bredda ditt kanalutbud 
och du kan få tillgång till de tv-kanaler du 
önskar på flera olika sätt.
 

Stadsnätet
Öresundskrafts stadsnät finns indraget i samtliga 

Helsingborgshems lägenheter. Stadsnätet är öppet 

och konkurrensneutralt, vilket innebär att du i en 

och samma anslutning kan välja mellan flera olika 

tjänster och leverantörer.

I digital-tv-abonnemanget du tecknar med någon 

av de tillgängliga tjänsteleverantörerna ingår en 

digitalbox, som tjänsteleverantören skickar hem till 

dig per post. Digitalboxen kopplar du till din tv och 

ditt bredbandsuttag.

När du kopplat in boxen och sätter på tv:n sker en 

ny kanalsökning automatiskt. Observera att du be-

höver en digitalbox för varje tv-apparat som du har 

i ditt hushåll.

Tele2  (tidigare Com Hem)

De flesta av Helsingborgshems fastigheter är anslut-

na till Tele2:s kabel-tv-nät. I din månadshyra ingår de 

tv-kanaler som erbjuds i Tele2:s digitala grundutbud.

Förutom de kanaler som ingår i grundutbudet har 

du hos Tele2 tillgång till cirka 160 tv-kanaler i olika 

kanalpaket. Om du vill teckna abonnemang på 

tv-kanaler, behöver teknisk support eller har problem 

med mottagningen så kontaktar du Tele2:s kundser-

vice.

 

Parabolantenn
Vill du montera upp en parabol behöver du alltid 

ett skriftligt godkännande från Helsingborgshem 

innan montering sker. Kontakta din fastighetsvärd 

eller kundansvarig för att förhöra dig om ett tillstånd 

kan beviljas. 

Det finns två godkända och säkra metoder för mon-

tering därefter är viktiga att följa.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DITT TV-UTBUD

MONTERA DIN  
PARABOL RÄTT 

ALTERNATIV 1

Du monterar para- 
bolen på ett stativ som 
du ställer på balkong-
ens eller uteplatsens 
golv. 

ALTERNATIV 2

Du spänner en stabil 
stång mellan balkong-
ens eller uteplatsens 
golv och taket ovanför. 
Parabolen monteras 
på stången.

TÄNK PÅ

Montera inte parabolen 
på balkongräcket eller 
på husfasaden eftersom 
den då riskerar att ramla 
ner och skada någon  
eller ge skador på ditt 
hus. 
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