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HAB-net – Beboermeddelelse nr. 5 

I HAB-net er der mulighed for at vælge 5 pakker. 

3 ”faste” pakker: Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke og 2 ”Bland Selv” pakker: 

10 point (”Mellem Bland Selv”), og 36 point (”Fuld Bland Selv”) 

DAB har konstateret, at der har været uoverensstemmelser mellem de pakker, der er 

leveret i lejemålet, og det som er opkrævet af beløb. Dette er nu rettet til, og vil 

fremgå af huslejeopkrævningen. 

Alle pakker, uanset type, opkræves fremover af DAB. 

Hvis du ønsker ændring af en af de ”faste” pakker skal du henvende dig til ejendoms-

kontoret. 

Hvis du ønsker en af ”Bland Selv” pakkerne skal du henvende dig til YouSee. 

Bland selv 

”Bland Selv” er et tillægsprodukt til Grundpakken, som skal bestilles direkte hos You-

See. DAB får besked fra YouSee om, at der er bestilt ”Bland Selv” og hvilken type, og 

opkræver derefter over huslejen. 

Valg af bland selv kræver, at der ændres til Grundpakkesignal. Denne ændring sørger 

DAB for hos Connect-me. Du, som beboer skal derfor ikke gøre noget i denne hen-

seende.  

Der kan vælges følgende to Bland Selv pakker:  

− Mellem Bland Selv (10 point), prisen er lig med en almindelig mellempakke 

− Fuld Bland Selv (36 point), prisen er lig med en almindelig fuldpakke 

  
Til beboerne i Hørsholm almene Boligselskab 
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Side 2 

 

Betaling af box eller kort sker direkte til YouSee, og er Hørsholm almene Boligselskab 

uvedkommende. 

Ved alle ændringer af pakke, vil du blive opkrævet et ændringsgebyr fra DAB. 

Almindelig tv-pakke 

Der kan vælges følgende tre ”faste” tv-pakker:  

− Grundpakke 

− Mellempakke 

− Fuldpakke 

Indhold i pakkerne kan ses, eller oplyses, hos YouSee.  

Ønsker du at ændre en af disse ”faste” tv-pakker, skal du som altid henvende dig på 

ejendomskontoret, og der udfylde blanketten med dit nye valg af pakke. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Liselotte Hvidt 

Bestyrelseskonsulent 

 

 

 


