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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 .    
Hjemmeside: www.sbf1.dk   
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36   Internt telefon nr.: 010119   Kontorets faxnr.: 38 74 62 14 
Varmemesterkontorets telefonnr.: 77 31 85 01    Int ernt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en. Bestyrelsesmedlemmer: Richard 
Weihe, Jette L. Nielsen og Karin Ryder. Suppleanter : Elly Christensen og Ulla Scott. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

December 2003 
Så er det tid til årets sidste opsamling og nye oplysninger fra bestyrelsen.  
 
Betaling til Kabelnettet.  
Kabelnettet.DK kan desværre endnu ikke modtage betaling via PBS. De arbejder på det, 
men der vil stadig gå nogle måneder. De kan ikke fortælle nøjagtigt hvornår de går over til 
PBS. 
Birger har talt med Kabelnettets bogholderi og har indgået følgende aftale:  

• Indtil det bliver muligt, at betale via PBS, vil Kabelnettet sende regninger ud hver 3. 
måned, i stedet for hver måned, som de gør nu. Dette vil spare gebyret på 2 girokort 
hvert kvartal. 

 
Vaskeriet Knivholtvej 8.  
Der er ofte meget rodet og beskidt i vaskeriet Knivholtvej 8. Alle beboere der benytter dette 
vaskeri opfordres derfor til at lukke vinduer og døre samt rydde op efter sig, inden de forla-
der vaskeriet efter endt vasketur. Så er det også rart for den næste beboer, at komme der-
ned. 
 
Jul og Nytår.  
Juletræer skal, når de har aftjent deres værnepligt, bæres ned og stilles i gården mellem 
kælderen Spøttrupvej nr. 20 (Varmemesterrummet) og kælderen nr. 18 (Kontoret), ved den 
lille container. 
Gavepapir bedes I samle i store sække og bære ned i skralderummene. 
 
Åbningstider på kontoret i december 2003. 
Der er lukket på kontoret onsdag den 24. december, mandag den 26. december samt ons-
dag den 31. december. 
Til gengæld vil der være ekstraordinært åbent tirsdag aften den 30. december 2003 mellem 
kl. 17.30-18.30. 
 
Til slut, vil vi gerne fra bestyrelsen ønske alle beboere en  
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 


