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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. 3 – marts 2003 
 
Så er det atter tid til lidt opsamling og nye oplysninger fra bestyrelsen.  
 
Kommunikationsforening:  
Vi har fået enkelte henvendelser med ønsker om at være med i kommunikationsforeningen. 
Vi starter nu foreningen op med 3 medlemmer herfra og 2 medlemmer fra vores naboejen-
dom, Knivholt AB (Knivholtvej 1-5) 
 
Telefoni: 
Vi har nu efter opfordring udskrevet en telefonliste over vores interne telefonnumre, som 
kan afhentes på kontoret i kontortiden. 
 
Vi må desværre konstatere at vores samarbejde med Kabelnettet ikke fungerer optimalt. Vi 
må desværre rykke for svar hver eneste gang vi skriver til dem i den ene alle den anden an-
ledning. Porteringen af vores telefonnumre går desværre også meget langsomt. Vi har for-
gæves forsøgt at få Kabelnettet til at fortælle os, hvornår vi kan forvente at der sker noget. 
Men vi bliver holdt hen eller får slet ikke noget svar. Vi har nu taget fat i deres direktør og 
håber så af den vej, at vi kan få gang i sagerne. 
Situationen er også sådan, at kabelnettet desværre er den eneste udbyder på markedet i 
øjeblikket, som tilbyder internet og telefoni til de meget billige priser. 
Men vi arbejder meget på, at forbedre forholdet og få tingene gjort fra kabelnettets side, når 
det bliver lovet. 
Det sidste vi er blevet lovet er, at  telefonnumrene skulle være klar omkring 1 april, så der er 
nu ved at ske noget efter at vi har haft fat i deres direktør. 
 
Internet:  
Som man kan se af opslaget der har været i omgangene kører linien til internettet ikke altid 
lige godt og hurtigt. Vi arbejder på at få noget overvågningsværktøj i gang, således at man 
kan se belastningen på de enkelte linier. Det betyder, at hvis man oplever at det er de/den 
samme person der "stjæler" al vores kapacitet, har vi mulighed for at lukke vedkommende 
ude eller fine en anden løsning. Vi kikker også på muligheden for at udvide vores kapacitet.  
 
Indbrud i biler:  
Vi har desværre igen været ude for indbrud i parkerede biler. Tyvene er direkte gået efter 
radioer og cd-spillere. De er kommet ind i bilerne ved at smadre et af sidebagruderne.  
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Skrald: 
Vi skrev i nyhedsbrevet for januar, at der har været tilfælde af, at skrald ikke har været pak-
ket godt nok ind. Det er nu blevet meget bedre, så det håber vi vil holde fremover, så vi kan 
undgå den ekstra afhentning til ca. 100.000 kr. årligt 
 
Vaskerier: 
Vi har hængt 2 vaskeposer op i hvert vaskeri til brug, når man vasker BH'er med bøjle. Det 
er meningen at disse poser skal bruges i vaskeriet og hænges tilbage igen. 
Vaskeposerne i vaskerierne Knivholtvej 8 og Spøttrupvej 8 er desværre blevet fjernet.  
Har du fået dem med op i lejligheden, ved en fejltagelse, må du meget gerne hænge dem 
på plads i vaskekældrene igem. På forhånd tak. 
 
Oprydning: 
Politiet har nu endeligt fået fjernet alle de tiloversblevne cykler fra cementen. 
 
Årsmøde: 
Vi kan allerede nu løfte sløret for datoen for årsmødet. Det bliver den 12. maj 2003 kl. 19.00 
i Adventskirken. Det betyder at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde den 28. 
april 2003.  
 
Fastelavnsfest. 
  
Søndag den 9. marts fejrede vi traditionen tro fastelavnsfest i SBF. Der var mødt ca. 40 gla-
de mennesker frem og vi havde nogle hyggelige timer med at slå katten af tønden, krone 
kattekonger og -dronninger samt spise pølser og brød i beboerrummet. Der blev også ud-
delt præmie til bedst udklædte voksne og bedst udklædte barn. På det ene billede ses bør-
nenes og de voksnes kattekonger og -dronninger og på de andre bliver der slået katten af 
tønden. 

    
 

                                                                  
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


