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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   Internt telefon nr.: 010119   Kontorets faxnr.: 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 – Januar 2003 
 
Så er det atter tid til lidt opsamling og nye oplysninger fra bestyrelsen.  
 
Godt Nytår:  
Bestyrelsen vil gerne her i begyndelsen af det nye år ønske alle beboere et rigtig godt nytår. 
 
Skrald: 
Vi har i de sidste måneder haft problemer med vores skrald.  
Vi SKAL alle sammen sørge for at vores skrald er pakket ordentligt ind, således at det ikke 
sprøjter ud over hele skraldekælderen, når det rammer skraldespanden. Der har i flere op-
gange været problemer med især kattegrus, som bare er blevet hældt ned i skakten uden 
overhovedet at have været pakket ind.   
Reklamer, aviser og andet papir skal i de containere der står rundt omkring i gårdene.  
Papkasser og andre store ting skal smides i den store container på cementen. 
Hvis vi ikke alle sammen passer på og smider affaldet i de rigtige skraldespande og contai-
nere, men smider alt muligt i nedfaldsskakten, kan vi ikke nøjes med, at R98 afhenter affald 
1 gang ugentligt. 
En ekstra ugentlig afhentning koster små 100.000 kr. hvilket svaret til en huslejestigning på 
små 3%. 
Så det er i alles interesse kun at anvende nedfaldsskakten til almindeligt husholdningsaffald 
og ikke blade, aviser og andet, som burde smides i diverse containere. 
 
Oprydning: 
Oprydningen i kældre og cykelkældre er nu overstået for denne gang. Der skal herfra lyde 
en opfordring til, at der ALTID holdes orden i kældre, på trappeomgangene og  i cykelkæld-
rene. 
Vi venter stadig på at politiet henter de tiloversblevne cykler. Politiet har fået besked på at 
cyklerne er klar til afhentning. 
 
Antenneforening:  
Vi skal have dannet en antenne- , telefon- og internetforening i fællesskab med vores nabo-
ejendom Knivholt AB (Knivholtvej 1 – 3). Interesserede bedes melde sig hurtigst muligt på 
kontoret.  Det er vigtigt at vi får sammensat en god og fornuftig gruppe. 
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Telefoni: 
Vi er i bestyrelsen blevet opfordret til at udsende en intern telefon tavle, med vores nye in-
terne telefonnumre, som vi jo alle allerede nu kan benytte. Hvis der skulle være enkelte der 
IKKE ønsker at deres navn figurerer på den interne liste hører vi gerne fra Jer inden den 1 
februar.  
Efter 1. februar kan den interne telefontavle hentes på kontoret. Vi vil lige gøre alle op-
mærksom på, at der selvfølgelig skal være en telefon tilsluttet til det nye stik førend man 
kan ringe og modtage opkald internt.     
 
Vi vil gerne opfordre de beboere, hvor der endnu ikke er trukket kabler til telefoni og internet 
ind i lejligheden, om at meddele dette på kontoret. De personer der har henvendt sig behø-
ver naturligvis ikke at gøre det igen.   
 
Snevejr 
 

      
Denne flotte snemand kunne ses i gården i den forgangne uge. 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


