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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 
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 Ulla Scott. Suppleanter:  Elly Christensen og Karin Ryder. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

Juni 2003 
 
Så er det atter tid til lidt opsamling og nye oplysninger fra bestyrelsen.  
 
Årsmøde:  
På årsmødet den 19. maj 2003 var vi samlet 40 stemmeberettigede beboere ud af 118 mu-
lige. Vi havde naturligvis håbet på en større interesse for det store arbejde vi har udført i det 
forgangne år. 
 
 
Huslejestigning: 
Budgettet for 2003, som vil blive omdelt til samtlige beboere, viser at vi er nødsaget til at la-
de huslejen på lejligheder, carporte og ekstra kælderrum stige med 4 %. Det svarer omtrent 
til de almindelige pris- og lønstigninger der har været i perioden. Huslejestigningen vil derfor 
reelt være en "nulløsning". En 4 % stigning svarer til ca. 100 kr pr. lejemål, afhængigt af an-
tal m2. 
 
 
Hybridnet og antennebidrag:  

Antennebidraget vil i samme omgang blive sat ned. Det sker da vi er færdige med at betale 
af på et underskud i forbindelse med, at AAB for sent fik sat antennebidraget op ved sidste 
stigning. Vi forhandler med TDC om vi evt. kan få prisen sat yderligere ned. 
 
I samme forbindelse kan det nævnes, at kommunikationsforeningen ikke mener, at vi kan 
finde et bedre tilbud end TDC's nuværende pris for 32 kanaler. Det er derfor ikke umagen 
værd, at skifte leverandør af fjernsynskanaler. 
 
 
Luftning af sengetøj: 
På årsmødet blev der opfordret til at beboerne overholder husordenen, bl.a. må der ikke luf-
tes sengetøj ud over altankanten. 
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Telefoni og Internet: 
Vi har skrevet et meget barskt brev til Kabelnettet, vedrørende det manglende samarbejde 
med dem. Kabelnettets direktør har kontaktet os og vi er i øjeblikket ved at bearbejde hans 
svar. 
  
Vi arbejder på, at få opgraderet vores udstyr, så internetforbindelsen kan blive hurtigere og 
mere stabil. Vi håber at en opgradering vil løse de fleste af vores problemer. 
 
På årsmødet lovede vi, at bringe de 2 telefonnumre, som skal bruges til at melde fejl på te-
lefon- og internetlinien. 
 
Fejlmelding: 
Internetlinien: 77 31 81 50 
Telefonlinien: 77 31 80 00 
Regningerne: 77 31 80 00 (spørg efter bogholderiet)  
 
Regninger fra Kabelnettet kan desværre endnu ikke tilmeldes PBS, men Kabelnettet arbej-
der på, at dette snart kan lade sig gøre. 
 
Vores telefonnumre kommer ikke med i TDC’s telefonbøger og oplyses heller ikke hvis man 
ringer til TDC’s nummeroplysning (118). Det er IKKE Kabelnettets skyld, men TDC vil ikke 
yde denne tjeneste for andre telefonselskaber. Det gælder altså ikke kun for Kabelnettets 
kunder, men også for fx Orange og Telia. Det er ny politik fra TDC’s side.  
 
  
Vaskerierne:  
Bestyrelsens forslag om udvidede åbningstider i weekenden blev vedtaget. Der er derfor 
åbent for tøjvask i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 22.00 i alle 3 vaskerier på alle ugens dage.  
Vasketiderne er herefter følgende:  
kl. 07.00 - 10.00 
kl. 10.00 - 13.00 
kl. 13.00 - 16.00 
kl. 16.00 - 19.00 
kl. 19.00 - 22.00 
 
For at sikre sig en vasketur skal man hænge sin udleverede vaskelås på vasketavlen i det 
ønskede vaskeri. Hvis den valgte vasketur ikke er begyndt senest ½ time efter starttids-
punktet, kan andre beboere benytte den resterende tid. 
 
Vi vil opfordre til at der IKKE ryges i de 3 vaskekældre. Tobaksrøg og vådt tøj er en dårlig 
kombination, idet tobaksrøgen hænger fast i det våde tøj. Da man sjældent bliver siddende i 
vaskekælderen, mens tøjet vasker, bør det være muligt, at ryge inden man går i vaskekæl-
deren eller vente til man er færdig. 
 
Husk venligst at efterlade vaskerierne i pæn stand. 
 
 
Nyt Telefonnummer. 
Varmemesterkontoret har fået nyt telefonnummer. Varmemesteren kan fremover træffes på 
tlf.nr. 77 31 85 01 eller via det interne telefonnet på nummer 010121. 
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Sommeren i gården. 
Nu starter sommeren med varme og lyse aftener, hvor det er hyggeligt at grille og sidde ude 
"den halve nat".  Vi henstiller til, at brugerne af gården tager mest muligt hensyn til resten af 
beboerne ved at undgå unødig støj og larm samt altid at rydde op inden gården forlades. Ef-
ter kl. 22.00 bør man tænke på, at der er mange som skal på job næste dag og derfor gerne 
vil sove. 
 
Badebassiner og lignende skal tømmes for vand, så snart man ikke bruger dem og naturlig-
vis hvis man forlader gården. Vær opmærksom på, at små børn kan drukne i en kop vand. 
Det skal være muligt for børnene, at færdes i gården uden risiko. 
 
 
Legeplads.  
Vores legeplads trænger til fornyelse og en kærlig hånd. Vi vil gerne opfordre interesserede 
beboere til at melde sig hos legepladsudvalget, da frivillig arbejdskraft er en forudsætning 
for at dette projekt kan blive til noget. 
 
Hvis du er interesseret, kan du henvende dig enten pr. mail til kontoret: sbf@kabelnettet.dk,  
til Karin Ryder pr. mail: karin_ryder@hotmail.com, på tlf.nr. 26 54 06 55 eller på kontoret i 
åbningstiden. Der vil blive afsat et rimeligt beløb til projektet. 
 
  
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 


