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Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt onsdag fra kl. 17.30-18.30. 
Kontorets e-mail-adresse: sbf@kabelnettet.dk . 
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36       Kontorets f axnr.: 38 74 62 14 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Ulla Scott. Bes tyrelsesmedlemmer: Richard Weihe, 
Irene Christensen og Jette L. Nielsen. Suppleant: E lly Christensen. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

Nr. 9 – november 2002 
 
Så er det atter tid til lidt opsamling og nye oplysninger fra bestyrelsen.  
 
 
Oprydning:  
For en ordens skyld, skal vi minde om, at tiden nu er kommet til at fjerne de cykler , som ik-
ke er mærket med navn samt diverse effekter som står i fælleskældre og opgange . 
Cykler, effekter med mere vil blive fjernet i løbet af denne uge. (Uge 47). 
Hvis I allerede har fjernet sedlerne på cyklerne, skal de altså på igen.  
 
Cykler vil blive samlet i den store gård mellem Knivholtvej og Spøttrupvej, mens øvrige ef-
fekter vil blive låst inde i en kortere periode, hvorefter det hele vil blive afhentet af henholds-
vis politi og skraldemænd. 
 
Knallerter, der ikke kan matches med en godkendt nøgle, vil ligeledes blive samlet sammen 
og efter en kortere periode blive afhentet af politiet. 
 
 
Andelsboliger:  
Advokaten har anbefalet os, at ”slå koldt vand i blodet” indtil der kommer et regeringsudspil, 
så det gør vi. 
 
 
Varmeregnskab:  
Vi beklager at varmeregnskabet har været forsinket i forhold til de forrige år. Det skyldes at 
AAB har været meget længe om at sende materialet til vores nye administrator. 
 
Vi har ikke forbrugt så meget som forventet, hvilket bl.a. skyldes varmemesterens fine ind-
sats med at styre varmeanlægget med tilbageløbstemperatur m.v. 
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Telefoni: 
Kabelnettet har nu sendt meddelelser ud vedrørende tilslutning til telefonidelen, så vi for-
venter at der snart sker noget på den front. Sammen med nyhedsbrevet er vedlagt en 
brugermanual samt et stik, som bruges til at tilslu tte telefonen til det nye anlæg. 
 
Vi skal igen minde om, at man allerede nu kan ringe internt, hvilket er gratis . Man skal blot 
trykke 010 + lejlighedsnummer. Fx 010555, hvis man har lejlighedsnummer 555. Det skal 
lige nævnes at lejlighedsnummeret altid skal være på 3 cifre, så hvis lejlighedsnummeret er 
under 100 skal der et 0 foran f.eks. 050 (er det under 10, skal der 2 nuller foran, f.eks. 004).  
Det kræver dog, at den man ringer til også har tilsluttet en telefon til det nye røde telefonstik. 
Alle  kan ringe internt, også selvom man ikke ønsker at tilmelde sig telefonidelen. 
 
Hvis der er beboere, som har valgt telefonidelen fra, og alligevel ønsker at tilmelde sig fra 
starten af, skal dette meddeles bestyrelsen snarest muligt, dog senest  fredag den 22. no-
vember 2002. 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


