
 
  Nyhedsbrev fra Mølholm Antennelaug 

 

Følgende punkter: 
1. Kanalændringer pr. 01.01.2020. 
2. Vælg selv ændres til 10/20/30 point i 2020. 
3. Stofa lukker ”VælgSelv” ned i en periode på Mine Sider. 
4. Rabat på Bredbånd. 

 
1.Følgende kanaler ændrer plads i de nye programpakker: 
         

         Pr. 1. januar stopper Kanal Xee på Ekstrakanalen og placeres i 
        mellem- og den store TV-pakke.  

  
”Det er med stor beklagelse af vi som lovet alligevel ikke kan levere TV2 
SportX i vores Store tv-pakke pr. 4. januar 2020. Grunden skyldes at 
Stofa kun har rettighederne til at levere kanalen som Fritvalg kanal og 

ikke i pakker. Vi beklager meget fejlinformationen fra Stofa og ulejligheden. Den nye 
sportskanal TV2 SportX kan af de medlemmer der har interesse købes hos Stofa til 
Fritvalg kanal. Alle medlemmer der har den Store tv-pakke er blevet faktureret kr. 599,- 
inkl. moms for 1. kvartal 2020, I vil blive reguleret på Jeres 2. kvartals fakturering 2020 
med kr. 15 kr. inkl. Moms pr. måned. Store tv-pakke kommer efterfølgende til at koste kr. 
584,- inkl. moms.” (Stofa 13.12.2019).  

 

TV2 Sport X vil dog være at se på ”ekstra-kanalen” i januar 2020. 

 
2.Vælg selv:  
  

VælgSelv 8, 16 og 32 ændres i 2020. Alle medlemmer        
der har produktet vil eller er blevet varslet af Stofa omkring 
ændringen.  
Stofa lancerer i første kvartal det nye ”VælgSelv”- produkt, 
10, 20 og 30 point.  
Prisen bliver 200,- 300,- og 400,- kr. pr. mdr. Følg med på 

       Stofa.dk  

3.Mine Sider:   
 
”VælgSelv-siden” på ”MineSider” lukkes ned i januar så den      
kan ombygges til det nye VælgSelv 10/20/30 point. 
Medlemmerne vil stadigvæk kunne logge ind på ”MineSider”  
og tilgå alle andre funktioner.  

 
      

4.Stofa Bredbånd: 
Pr. 1. januar 2020 bliver 300/50 Mbit nedsat fra  
kr.449,- til 369,-. Den nye pris gælder både nye og 
eksisterende medlemmer. 
Vi ønsker alle vore medlemmer og Deres familie en glædelig 

jul og et lykkebringende nytår med håb om fortsat godt samarbejde i 2020. 



HUSK:  
STOFA Kundeservice og Teknisk support pr. 1. januar 2020: 
Kundeservice 
Hverdage   kl. 08.00 – 17.00 
Teknisk support 
Hverdage   kl. 08.00 – 21.00 
Lørdage   kl. 09.00 – 17.00 
Søn- og helligdage     kl. 09.00 – 17.00 
Stofa forenkler desuden Deres kundeindgang og telefonnummeret til Stofa Kundeservice er tlf. 88 
30 30 30. Her kan vores medlemmer vælge mellem Teknisk support eller Kundeservice. 
 

HUSK: Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du kontakte os på mail 
info@molholmantennelaug.dk eller tlf. 7020 4704. 

mailto:info@molholmantennelaug.dk

