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

Oktober 2003 
 
Så er det atter tid til lidt opsamling og nye oplysninger fra bestyrelsen.  
 
Legeplads.  
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, så trænger vores legeplads til fornyelse og en kærlig 
hånd. Da der ikke kom nogen henvendelser vil vi igen meget kraftigt 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. 
 
 
Telefoni og Internet: 
Internettet kører nu med rigtig god hastighed og med en stabilitet som vi kan være tilfredse 
med. Vi har heller ingen problemer med telefonien. 
 
Med hensyn til sikkerheden omkring telefonien har vi adskilt forsyningen af elektricitet, så vi 
er sikret en meget stor grad af forsyningssikkerhed. Desværre kræver vores nye telefoni 
strøm, så når strømmen forsvinder, som den gjorde i det halve Danmark den 23. septem-
ber, så ryger vores nye telefonforbindelse desværre også. 
 
 
SBF på internettet:  

Vi har oprettet en hjemmeside, som kan ses på adressen: www.sbf1.dk. 
Vi lytter gerne til kritik at siden samt til forslag om hvad vi i øvrigt kan bruge siden til. 
Send mail til sbf@kabelnettet.dk med forslag og/eller kritik. 
 
 
Istandsættelse ved fraflytning: 
Når man fraflytter sin lejlighed, skal lejligheden være tømt og eventuelle vedligeholdelses-
arbejder, såsom maling, skal være tilendebragt senest den dag der er syn på lejligheden. 
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Efter det tidspunkt har man ikke adgang til lejligheden mere, idet den resterende tid skal 
bruges af ejendommens håndværkere. 
 
 
Tørregården 
Tørregården bag Knivholtvej 6 vil blive låst af, da vi har observeret, at beboere fra nabo-
ejendommen benytter den.  
 
 
Gårdmiljø: 
Vi har modtaget et forslag til etablering af et gårdmiljø i gården bag Knivholvej 6-14. Det vil 
vi etablere i foråret 2004. 
  
 
Knallertskur: 
Der vil komme et opslag i knallertskuret, som trænger til en gevaldig oprydning, i lighed med 
de oprydninger, som jævnligt finder sted i cykelkældrene. Oprydningen vil finde sted i star-
ten af november. 
 
 
Bestyrelsen: 
Idet Ulla Scott desværre gennem længere tid har været sygemeldt fra bestyrelsesarbejdet, 
er suppleant Karin Ryder trådt ind i bestyrelsen på Ullas plads. 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 


