
Tv och bredband 
– så funkar det här på
Vallen 1

På Förbo jobbar vi hela tiden för att kunna ge dig som hyresgäst ett brett utbud av 
tjänster för tv, bredband och telefoni.  

Analogt grundutbud av tv-kanaler ingår i din hyra 

För att kolla på det analoga grundutbudet av tv-kanaler kopplar du en antennkabel 
till din tv. Det behövs ingen digital-box eller annan installation.  

Tv, bredband och telefoni via fiber 

Din bostad är ansluten till det öppna fibernätet. På IP-Onlys hemsida 
www.ip-only.se kan du själv välja de tjänster inom tv, bredband och telefoni som 
passar dig.

Tv via parabol 
Du får inte sätta upp en parabol eller annan typ av utomhusantenn utan att i förväg 
ha tillåtelse från oss. Kontakta ditt Förbokontor för tillstånd och för att få veta 
vilka regler som gäller i ditt hus. 

Felanmälan på det analoga grundutbudet 

Telenor, 0200-11 22 21. 

Stäm gärna av med dina grannar så att det är tv-kanalerna och inte din tv 
som krånglar. 

Beställa tjänster i fibernätet

www.ip-only.se/privat/tjanster/

Felanmälan eller frågor om dina tjänster via fiber  

Kontakta den tjänsteleverantör som du valt. 
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Kanalplan analogt basutbud (HC 065)

SVT1 Sveriges Televisions huvudkanal, med ett utbud som omfattar allt från 
familjeunderhållning till debattprogram, barnprogram och kultur. Kanalplats E5.
 

  

SVT2 Sveriges Televisions andra kanal, med ett utbud som omfattar allt från 
familjeunderhållning till debattprogram, barnprogram och kultur. Kanalplats E8.
 

  

TV4 Den breda svenska underhållningskanalen med populära serier, filmer, sport, nyheter och 
dokumentärer. Kanalplats S8.
 

  

Barnkanalen SVT:s egna, reklamfria barnkanal varvar klassiska favoriter med nya produktioner. 
Kanalen fokuserar även på interaktivitet och barnens egen medverkan. Kanalplats E7.
 

  

Kunskapskanalen SVTs kanal som sänder program inom ämnesområden som historia, natur, 
vetenskap, kultur, omvärld och språk. Kanalplats E10.
 

  

SVT 24 Temakanal för sport och nyheter. Samhällsprogram och fördjupningar varvas med en 
mängd olika sporter. Kanalplats E7.
 

  

TV 3 är kanalen som bjuder på underhållande program i form av film, serier, talkshows etc. 
Kanalplats S13.
 

  

Kanal 5 är en av Sveriges största TV-kanaler och gör TV för moderna och aktiva människor, med 
inriktning på underhållning, serier, drama och film. Kanalplats S11.
 

  

TV 6 är den nya breda underhållningskanalen. Kanalen är ett perfekt komplement till TV3 och ger 
dig bl a sport, actionfilmer, humor och realityserier. Kanalplats S15.
 

  

Sjuan Sjuan är en bred kvinnlig kanal som bjuder på mängder av färgstark underhållning i form av 
realityserier, dramaserier, filmer och spänning. Kanalplats S19.
 

  

Discovery Channel Unika produktioner om forskning, vetenskap, teknik, natur och historia. 
Kanalplats S18.
 

  

TV 8 Svensk aktualitetskanal som blandar nyheter, inrikes- och utrikesmagasin och 
dokumentärer med filmer och underhållning. Kompletteras med börsinfo från Bloomberg, DiTV 
och nyheter från Deutsche Welle. Sänder mellan 06:00-01:00. Kanalplats S7.
 

  

Kanal 9 Svensk kanal med fokus på underhållning och sport. Här sänds drama- och actionserier, 
filmer och dokumentärer, program om bilar och teknik samt sport i världsklass. Kanalplats S17.
 

  

Canal Digital Infokanal TV-kanal med information om kanalplan, priser, felanmälan m m. 
Kanalplats E9.
 

  

Kanal 11 är kanalen som med avslappnad attityd och glimten i ögat bjuder på färgsprakande och 
lättsamma program. För den som älskar tv och underhållning. Kanalplats S16.
 

  

TV10 är Sveriges nya TV-kanal för sport och fakta. Den engagerande live-sporten och de mest 
intressanta dokumentärerna hittar du på TV10. Kanalplats E12.
 

  

TV12 Fokus på TV12 ligger på livsstil och sport, där det bästa från TV4 Sports helger lyfts in på 
helgerna samtidigt som livsstilsprogram inom bland annat genren inredning och hälsa sätter sin 
prägel på kanalen under vardagarna. Alla Zlatan Ibrahimovics matcher i PSG sänds i TV12 
tillsammans med flera stormatcher från italienska Serie A. Även veckans match från Superettan 
visas i TV12. I kanalen visas trav alla dagar. Kanalplats E11.
 

  

Eurosport 1 Eurosport 1 3100 timmar direktsänd sport varje år, däribland cykel, fotboll, 
motorsport, friidrott, tennis och vintersport. Kommenteras på svenska. Kanalplats E6.
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