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TLC ny kanal i Com Hems analoga 
grundutbud 

 

Den 15 januari 2014 

lanseras TLC i Com Hems 

analoga grundutbud. 

Kanalen blir även 

tillgänglig digitalt i Com Hems minsta 

programpaket TiVo Bas och alla större paket. 

 

TLC är en underhållningskanal med program om 

vanliga människor som lever extraordinära liv. 

Kanalen innehåller en blandning av 

högkvalitativa program med fokus på ämnen 

som resor, mat, design, arkitektur och 

internationell lyx och flärd. TLC fyller med sitt 

livsstilsfokus ett tomrum i Com Hems annars så 

breda grundutbud. 

 

Digitalt finner du kanalen på kanalplats 47 (från 

den 21 januari på kanalplats 16). För de hushåll 

som nu får tillgång till den analogt behövs en 

kanalsökning. Om du behöver hjälp med hur 

man gör en kanalsökning, vänligen kontakta din 

lokala tv-handlare. 
Källa: www.comhem.se 

 

 

TiVo® och Bredband 250Mbit/s 

Ett erbjudande till medlemmar som bor i HSB 

bostadsrättsföreningar eller i HSB ägda 

fastigheter som är anslutna till Com Hems 

distributionsnät. 

Bredband 250 Mbit/s för 299 

kr/mån (ord.pris 499 

kr/mån). En engångskostnad 

för frakt, startavgift och 

modem tillkommer på 299 kr. Bindningstid 12 

månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckna TiVo-

abonnemang 

utan startavgift 

Nu har du som 

medlem även möjlighet att teckna ett 12 

månaders abonne-mang på TiVo Mellan, Plus 

eller Max, utan startavgift (ord.pris 899 kr). Se 

pristabell nedan. 

 

Vid tecknande av ett 12 månaders abonnemang 

kan vi också erbjuda dig att prova på TiVo Max 

med 79 kanaler, 14 Play-tjänster, 65 

TiVoToGo™-kanaler och 17 HD-kanaler i tre 

månader till priset av TiVo Mellan. Efter 

provtiden kan du kostnadsfritt nedgradera till 

TiVo Mellan eller TiVo Plus. Mot en 

engångsavgift på 400 kr kan du även nedgradera 

till TiVo Bas. 

 

Typ av abonnemang Startavgift 12 mån Månadsavgift 

Bas - 149 kr/mån 

Mellan 0 (Ord.pris 899 kr) 279 kr/mån 

Plus 0 (Ord.pris 899 kr) 339 kr/mån 

Max 0 (Ord.pris 899 kr) 439 kr/mån 

 

Vad är det som är så unikt med TiVo ®? 

Tänk dig att någon som vet vad du gillar väljer ut 

riktigt bra program som du sen kan se när det 

passar dig. Precis så funkar TiVo-tjänsten från 

Com Hem. Du hittar snabbt och enkelt dina 

favoriter och får samtidigt inspiration att 

upptäcka nytt. Du missar inget du vill se och kan 

glömma fasta tv-tider. När du har lust att se tv 

hittar du alltid något bra som du gillar. Upplev 

mer bra tv, hemma i soffan eller på din mobil, 

dator eller surfplatta. Läs mer om TiVo på 

comhem.se 

 

Hur tar jag del av erbjudandena? 

För att ta del av erbjudandena kontakta Com 

Hem kundservice på tel.90 222 eller skicka en 

förfrågan till kundservice@comhem.com , 

alternativt gå till kontaktformuläret på 

www.comhem.com 
Källa: www.hsb.se 

HSB Bostadsrättsförening 

PAMPAS i Solna 
Tel 08-27 95 54 

e-post: brfpampas@comhem.se 

www.hsb.se/stockholm/pampas 

mailto:kundservice@comhem.com
https://www.comhem.se/kundservice/kontakt
http://www.hsb.se/


 

 

Om du vill ta del av ovanstående erbjudanden 

men har bundna abonnemang hör med Com Hem 

när du kan få det rabatterande priset. 

 

Som tidigare gäller att om man har programkort  

till Com Hem skall det inte utgå någon 

krypteringsavgift. 

 

 

ÖPPET HUS 
 

 

 

 

Onsdagen den 19 februari, kl. 18.00 – 19.00, 

har du möjlighet att träffa representanter från 

styrelsen och förvaltaren om du har frågor eller 

synpunkter kring allmänna frågor om föreningen. 

 

Plats: Förvaltningskontoret, Infanterigatan 5, bv. 

 

 

ORDINARIE 
FÖRENINGSSTÄMMA 2014 
 

 
 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas 

den 23 april 2014 på Restaurang Mega, 

Armégatan 40, Solna. 

 

 

PERSONAL 
 

Inga-Lill Karlsson, förvaltningsassistent, 

kommer att gå i pension den 31 mars 2014 varför 

föreningen anställt Gunnel Hyldig som 

efterträdare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 KM/H PÅ INFANTERI- OCH 
INGENTINGSGATAN 
 

Du har väl observerat att det nu är 

30 km/h som gäller på Infanteri- 

och Ingentingsgatan. 
 

 

 

 

 

HSB PORTALEN 
 

I februari lanseras HSB Portalen även för 

medlemmar, bosparare och boende. 

 

I HSB Portalen finns information som riktar sig 

till medlemmar och boende som berör bostaden, 

avier, nyheter och bosparpoäng. Ambitionen är 

att förenkla för boende och medlemmar i HSB 

att ta del av och följa information om sitt boende. 

Vi kommer med HSB Portalen skapa bättre 

möjligheter till att utveckla och erbjuda olika 

typer av tjänster för både styrelser och enskilda 

medlemmar/hyresgäster. 

 

I och med lanseringen i februari ersätts Mina 

sidor av HSB Portalen. Därmed samlas all 

information om medlemskap, boende och 

bosparande på ett ställe! 

 

Redan under december får ett fåtal utvalda 

Brf:ers medlemmar tillgång till HSB Portalen, 

och under februari kommer inloggningsuppgifter 

att skickas ut i omgångar till resterande cirka 170 

000 användare. Ni som redan fått 

inloggningsuppgifter kommer inte få något 

ytterligare utskick. 

Länk: www.hsbportalen.se 

 
Källa: www.hsb.se/stockholm 

 
 

Styrelse och förvaltning 

http://www.hsbportalen.se/
http://www.hsb.se/stockholm

