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Hyresjustering och kanalutbud  

Nu är förhandlingarna med hyresgästföreningen klara och kanalutbudet 

bestämt. Hyreshöjningen blir 75 kronor per månad och lägenhet och börjar 

gälla från den 1 oktober 2015. I hyran ingår ett basutbud, se nästa sida.  

Som hyresgäst bekostar du själv inköp av box, men vi är glada att kunna 

erbjuda ett rabatterat pris 495 kr (mot ordinarie pris, 995 kr). Se mer 

information om hur du beställer boxen på nästa sida. Önskar du ytterligare 

kanaler än basutbudet finns möjlighet att teckna ett tilläggsabonnemang 

hos Com Hem eller att välja annat abonnemang hos valfri leverantör på 

www.vellingeportalen.se. Väljer du ett tilläggsabonnemang kan det finnas 

erbjudanden där boxen ingår eller kostar en krona.  

Vellinge Stadsnät 

Via Vellinge stadsnät erbjuds, förutom TV, även ip-telefoni och internet upp 

till 1000 Mbit/s. Er nya, snabba internetanslutning kan ni använda redan 

idag medan ip-telefoni och TV kan nyttjas cirka 1-2 veckor från beställning 

(så fort box anlänt med posten). Fiber erbjuder ett snabbare och stabilare 

internet, billigare telefoni och möjlighet till HDTV. Även internet är i de 

flesta fall mycket billigare än vad kunder betalar i dagsläget. Information 

om utbud och priser, samt aktuella kampanjer hittar ni på 

vellingeportalen.se. 

Befintligt utbud 

Det befintliga utbudet via kabel-TV kommer för närvarade att fungera som 

vanligt men kommer att stängas ner om cirka ett år. Mer information om 

detta kommer att komma när ett datum är bestämt för nedstängningen. 

Kontakt 

Har du frågor om tjänster och utbud (utöver det som står på 

vellingeportalen.se) ska du ta kontakt med den tjänsteleverantör du vill 

teckna avtal med. Det samma gäller om du har problem med att komma 

igång med en beställd bredbandstjänst.  

Vid övriga frågor kontakta Vellingebostäder på tel: 040- 42 60 60.  

Med vänliga hälsningar 

Vellingebostäder 

 

http://www.vesab.se/
http://www.vellingeportalen.se/


 

 

 

 

Välkommen till Com Hem! 

Tack vare ett Gruppavtal med Com Hem i det nybyggda fibernätet får du och alla 

andra som bor i din fastighet tillgång till några av Sveriges populäraste tv-kanaler i 

ett Digitalt Startutbud, som för närvarande omfattar följande kanaler: 

 

För att kunna börja använda tjänsten behöver du köpa en digitalbox (IPTV) för 495 

kr. Leveranstid för din digitalbox efter att vi har fått beställning är cirka en 

vecka. Kostnad för frakt tillkommer med 99 kr. 

Ring vår Kundservice för beställning på telefon 0775-17 17 20 så skickar vi 

nödvändig utrustning laddad med dina kanaler! 

Ta del av alla Com Hems erbjudanden på comhem.se eller ring Kundservice för 

information om hur du kan beställa fler kanaler samt även kan teckna ett 

bredbands- och/eller telefoniabonnemang.  

 

Med vänliga hälsningar 

Com Hem AB 

Kundservice  

För mer detaljerad information och allmänna villkor för privatabonnemang besök 

comhem.se  

Com Hem AB, Box 43, 871 21 Härnösand. Telefon 90 222. www.comhem.se 


