Så monterar du din

parabol

Alternativ till parabol
– se på tv via kabel eller bredband
Kabel-tv
I de flesta av Stockholmshems lägenheter
(inte nybyggda) finns möjligheten att välja att se
på tv via kabel. Com Hem är leverantör av kabel-tv i
Stockholmshem hus. Vänd dig till dem för att få veta
mer om deras olika kanalpaket och för att beställa.
Com Hems kundtjänst, tele 0771-55 00 00

Bredbands-tv
Utbyggnaden av vårt eget bredbandsnät pågår
för fullt och alla våra hus kommer att anslutas till nätet.
När nätet har byggts i ditt hus kan du välja att se på tv via
bredband. Det innebär att du kan välja mellan flera olika
leverantörer och deras kanal-paket. Du beställer direkt
hos den leverantör du väljer. I våra nybyggda hus är
det alltid tv via bredbandsuttaget som gäller.
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Det här gäller för dig som bor hos Stockholmshem och vill montera en
egen parabol. Prata gärna med din förvaltare om du är osäker på vad
som fungerar bäst där du bor.

Det är förbjudet att montera
parabolen på vägg eller räcke!

Det finns två godkända och säkra
metoder att montera en parabol på.
Den ena är ett stativ som står på golvet och det andra är på en stång som
spänns upp mellan golv och tak.

Parabolen får inte hänga
utanför balkongräcket.
Det är förbjudet för att
den kan ramla ned och
skada någon.

PARABOLEN

Du kan montera parabolen på ett stativ som du
ställer på balkongen.
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Det finns också en
stång du kan spänna
mellan balkonggolvet
och grannens balkong.

Parabolen får inte skruvas
fast eller fästas i väggen
eller balkongräcken.
Det är förbjudet för att det
skadar huset.

