
      
 
 
 
 
      
 

 Nr. 1,  januar 2002 
Kære alle ! 
 
Velkommen til et nyt år, som forhåbentlig for os alle bliver et spændende år. Bestyrelsen kan oplyse 
om, at vi stadig arbejder hårdt for, at vi hurtigst muligt bliver i stand til at ”købe os selv”. Efter et møde 
hos advokaten primo januar 2002, blev det besluttet, at vi skulle fremskynde afholdelsen af det ordi-
nære medlemsmøde i forhold til tidspunktet fra de foregående år. Sæt derfor allerede kryds i kalende-
ren ud for: mandag den 22. april 2002.   
 
Vedrørende AAB:  
Bestyrelsen har erfaret, at AAB gentagne gange henvender sig direkte til beboerne, bl.a. om mang-
lende huslejeindbetalinger, inkassoforretninger og måske meget andet. Bestyrelsen kan hermed ori-
entere om, at vi – selvom vi meget gerne vil - er ude af stand til at hjælpe beboerne i sådanne præ-
kære sager, medmindre I selv underretter bestyrelsen om AABs breve til Jer. AAB sender nemlig ikke  
den slags henvendelse i kopi til orientering for bestyrelsen. Derfor skal der lyde en opfordring til be-
boere, der evt. modtager sådanne  – eller andre former for uforståelige / ubehagelige – skrivelser fra 
AAB om, at man henvender sig hos bestyrelsen i kontortiden om onsdagen, således at vi er i stand til 
at gå ind i sagen inden  der sker uoprettelig skade.  
 
Vaskeri-priser:  
Efter indførelsen af det nye kort-system i alle 3 vaskerier, er det også blevet muligt at sikre, at vaskeri-
priserne er ens i vaskerierne. Priserne er nu som følger: Kogevask (90o) kr. 10,00. Kulørt vask (60o) 
kr. 8,00. Finvask (35-40o). Uldvask (30o) kr. 2,00. Ved tilvalg af forvask betales ekstra  kr. 2,00. Centri-
fugen: Gratis. Sæbeautomat: kr. 3,00. Tørretumbler: kr. 1,00 pr. 3 minutter. Strygerulle: kr. 1,00 pr. 3 
minutter. 
 
Kabelarbejde:  
Omkring den 21. januar 2002 bliver arbejdet med kabellægning igangsat. Når dette arbejde er gen-
nemført, vil bestyrelsen vende tilbage til forslagene om telefoni og internet-tilkobling. Kabellægningen 
er samtidig en forberedelse til fornyelse i TV-udbuddet, idet vort engagement med TDC udløber ulti-
mo 2002. 
 
Fastelavn:  
Igen i år vil bestyrelsen arrangere ”Alternativ fastelavn”  for både små og store beboere. Dette ar-
rangement vil finde sted søndag den 17. februar 2002. Nærmere oplysninger om program, tilmelding 
etc. kommer senere. 
 
Knallertskur:  
Da der er ved at være overfyldt i knallertskuret skal bestyrelsen hermed anmode om, at man følger 
reglerne, som er: 1 nøgle = plads til 1 knallert.  Denne regel skal nødvendigvis følges, hvis bestyrel-
sen skal være i stand til at følge med i, hvis knallerter, der er opstaldet i skuret, både af hensyn til for-
sikring, men også af hensyn til den almindelige beboerservice. 
 
Kontoret er lukket:  
På de ”normale” fridage, onsdag den 1. maj og onsdag 5. juni 2002 vil kontoret være lukket. 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 
Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt onsdag fra kl. 17.30-18.30. 
Kontorets e-mail-adresse: sbf@post12.tele.dk . 
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36. Kontorets telefa x: 3874 6214. 
 
Bestyrelsen består af: Formand Grethe Bosø og kasse rer Jeanne Johansen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: R i-
chard Weihe, Birger Eckstrøm & Jette Nielsen. Suppl eanter: Elly Christensen og Gerner Mathiesen. Ejend omsfunk-
tionær: Ole Schubell. 


