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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. Suppleanter:  Elly Christensen og Gerner Mathiesen. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell 
 

Nr. 8 – oktober 2002 
 
Dødsfald. 
Gerner Matthiasen døde desværre efter nogen tids sygdom den 17. august 2002. Vi har i 
bestyrelsen mistet en meget afholdt kollega, som har deltaget i bestyrelsesarbejdet i flere 
perioder. Gerner gik altid 100 % ind i arbejdet uanset om han var valgt som bestyrelses-
medlem eller som suppleant. Gerner lagde stor energi i bestyrelsesarbejdet.  
Gerner havde også en helt speciel form for humor, som på bestyrelsesmøderne ofte fik smi-
lene frem. 
Vi sender vores varmeste tanker til Anita og familien.  Gerner fik en smuk begravelse lige 
efter hans egne ideer i adventskirken. 
 
 
Internet og Telefoni 
Der har været nogle beboere, der har haft lidt problemer med deres "firewall". Som jeg har 
forstået problemet, kunne de pludselig ikke komme på internettet. Problemet blev løst ved 
at man fjernede "firewall"'en fra computeren og installerede den igen. 
 
Hvis der er nogle Internet brugere, der ønsker at vi skal offentliggøre deres e:mail adresser 
til andre beboere, er de velkommen til at sende en mail til kontoret. 
 
Der vil komme breve ud vedr. endelig tilmelding til telefonidelen i løbet af nogle dage.  
 
Der er lige nogle praktiske ting, der lige skal slås fast. 
 
Hvis man skifter til det nye selskab, skal telefonen sættes fra det nuværende telefonstik til 
det nye røde telefonstik, der er blevet installeret i lejligheden.   
 
Man kan tilslutte sine gamle telefonstik til det nye, men det kræver formentlig en telefon-
montør eller en elektriker.     
 
I samme forbindelse kan det nævnes, at man allerede nu kan ringe gratis internt, hvis man 
sætter en telefon til det nye røde stik.  Det kræver selvfølgelig at den man ringer til også har 
tilsluttet en telefon til det nye røde telefonstik. Man skal trykke 010 + lejlighedsnummer, så 
f.eks. lejlighed nr. 555 har internt telefonnummer 010555. 
Man vil kunne ringe gratis internt i bebyggelsen også selvom man ikke har tilmeldt sig tele-
fonidelen også i fremtiden. 
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IT Klub  
I den forbindelse har Bent Knudsens følgende opfordring:  Bent Steen Knudsen, 
bsk@kabelnettet.dk opfordrer de beboere – der har lyst til at deltage i en IT-Klub – sende 
Bent en E-Mail. De af Jer, der er imod hører jeg også gerne fra !  Det er mit håb, at vi kan 
mødes og udveksle erfaringer. 
 
 
Oprydning:  
Nu starter vi vores lovede oprydning i cykelkældre, på trappeopgangene og i kældergange-
ne.  Vi vil opfordre ALLE til lige at kikke efter, om man skulle have nogle effekter stående, 
som ikke lige hører hjemme i opgangen eller kældergangen.  
Vi vil også bede alle om at sætte en seddel på deres cykel i cykelkælderen, som de ikke 
ønsker bliver fjernet. 
Alle cykler der ikke har en seddel med navn på, den 1. november vil blive fjernet fra cykel-
kældrene og senere af politiet. 
Det samme vil ske for alle effekter, der står på trappeopgange og i kældergangene.   
Knallert ejerne skal også sætte skilt på deres knallerter, der står i knallertskuret. Skil-
tet/sedlen skal indeholde navn og nøglenummer. Knallerter uden skilt vil derefter bliver fjer-
net i lighed med cyklerne og låsen til knallertskuret vil blive omstillet.  
 
 
Kontakt til bestyrelsen:  
Vi vil i bestyrelsen kraftig opfordre til, at man bruger kontorets åbningstider, kontorets E:mail 
adresse til henvendelser. E:mail'en bliver checket jævnligt. Der har i sommerens løb været 
en hel del henvendelser direkte til bestyrelses medlemmer, som sagtens havde kunnet ven-
te til næste gang kontoret havde åbningstid. Henvendelser vedr. fejl på Internettet og telefo-
nien skal ske direkte til Kabelnettet.  
 
 
Andelsboliger: 
Vi arbejder stadig på at få ændret status på vores lejligheder til andelsboliger, men har igen 
fået afslag fra de offentlige myndigheder. Vi er desværre ikke så optimistiske mere, som vi 
har været. Vi er blevet opfordret til, at vores advokat, at vente på at der kommer et lov-
forslag på området. 

 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN  


