
Kære medlemmer af foreningen. 

    

      For god ordens skyld vil vi gøre opmærksom på, at der bliver ændret lidt    

på TV kanalerne i pakkerne nu her 3. januar 2017, som det også fremgår af 

vedlagte skrivelse fra Stofa.  

Nogle af de nye Tv-skærme finder selv kanalerne, men en del bliver nødt til 

at lave en ny kanalsøgning på Tv-et. Har man en Stofa boks, behøver man 

ikke  gøre noget, da den selv finder kanalerne.  

I skrivelsen kan man også se hvilke programmer der kommer til at ligge i de 

forskellige pakker.  

En lille prisstigning slipper vi heller ikke for. Det er 2017 priser der står i       

vedlagte, men stadigvæk er det konkurrencedygtige priser vi har, i forhold til 

andre udbydere. 

Som det fremgår af vedlagte information fra Stofa, er der  flere mugligheder 

man kan benytte sig af indenfor TV, Bredbånd og Telefoni. 

I korte træk lidt om de ting vi kan tilbyde, f. eks. 

Hvis man ikke er til TV-pakker, kan man nu, ”som noget nyt”, få det der    

kaldes ”Mit TV”. Det kræver en Stofa-boks, som man lejer = 75,00 kr. pr. 

måned. Så bestemmer man helt selv hvilket programmer man vil se, og    

betaler for hver enkelt Tv-program. Man kan nøjes med at købe én kanal, 

hvis det er det man vil f.eks. TV2. Den koster 40,- kr. pr. måned og man kan   

skifte dem ud hver måned hvis det er det man ønsker. Ring til Stofa´s        

kundeservice, tlf. 88 30 30 30. De kan bedre forklare (med ord), hvordan det      

fungerer. 
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Bredbånd, helt uden TV pakker, ”Bredbånd  only”, som det hedder, er    

også noget helt nyt man kan benytte sig af. 

 

  Telefoni, ( Fastnet ). 

Fastnet forbrug  =  ingen abonnement, 20 ører pr. minut man taler. 

Man kan også betale 50,- kr. pr. måned og så tale alt det man vil. 

   

  Mobiltelefoni. Kontakt Stofa, da der er flere priser, afhængigt af 

hvor meget TV og bredbånd man har hos Stofa, = ( Rabat ). 

   

Gå ind på Stofa´s hjemmeside  = www.stofa.dk, og skriv din adresse i    

søgefeltet øverst på siden, så kan man se alt hvad vi  kan tilbyde, 

eller antenneforeningens hjemmeside  = www.moellebakken.net 

Her er der et link til Stofas hjemmeside. 

 

Er der spørgsmål til ovenstående så ring til Stofa´s kundeservice på              

tlf. 88 30 30 30. 

Man er naturligvis også velkommen til at kontakte foreningens bestyrelse. 

 

Til slut vil vi benytte lejligheden til at ønske alle                 

vore medlemmer  

en glædelig jul, og et rigtigt godt nytår.                            

 

             Med venlig hilsen 

              Bestyrelsen. 
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