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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: sbf1@sbf1.dk .    
Hjemmeside: www.sbf1.dk   
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36   Internt telefon nr.: 010119   Kontorets faxnr.: 38 74 62 14 
Varmemesterkontorets telefonnr.: 88 27 38 84    Int ernt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en. Bestyrelsesmedlemmer: Richard 
Weihe, Carsten Frølund og James Lewis. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

Juli 2004 
 
Internet og telefoni:  
 
Telefonien via Digginet kører nu som det skal, og vi håber at alle beboere, der har telefoni 
gennem Digginet er tilfredse. Hvis der stadig er nogle beboere, der mangler at aflevere til-
meldingsblanketterne og fuldmagt til portering, bedes dette gøres meget snart. 
 
Om kort tid, vil det være muligt, via Internettet at følge med i ens eget telefonforbrug, samt 
hvem der er blevet ringet til og antallet af minutter. 
 
Med hensyn til internetforbindelsen, skulle alle nu også kunne køre ordentligt. Der var lige 
lidt problemer i de første dage, idet Digginet opgraderede anlægget, samtidigt med at vi alle 
skulle logge på for første gang. Det skabte lidt problemer.  
 
Hvis man gerne vil køre endnu hurtigere på nettet end de 512 kb, som koster 75 kr., kan 
man til en pris på 175 kr. få en internetforbindelse på 2 mb/512 kb.  
 
I forbindelse med skiftet fra Kabelnettet til Digginet, har vi fået ændret SBF's e:mail adresse. 
Den nye hedder sbf1@sbf1.dk  
 
 
Ændring af varmemesterens tlfnr.  
Af samme grund som ovennævnte er Varmemesterens tlfnr. ændret til 88 27 38 84. 
 
 
Bestyrelses ændring.  
Anita Matthiesen har desværre valgt at forlade bestyrelsen. 
 
Jette L. Nielsen forlader desværre også bestyrelsen efter mange års tjeneste, da Jette og 
Michael har købt hus. Vi er meget kede af at Jette forlader os, da Jette har været et stort ak-
tiv.  
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Kontortider.  
Vi vil godt lige gentage, at vi forsøgsvis, kun vil holde aftenåbent på kontoret hver 14. dag, 
hvorimod vi vil åbne for en ekstra morgenåbning, ligeledes hver 14. dag. 
 
Dette med virkning fra 1. juli 2004. 
 
Fra 1. juli 2004 vil kontoret derfor have åbent som følger: 

• Hver mandag morgen fra kl. 7.30 til kl. 8.30. 
• Onsdage i lige uger, om aftenen mellem kl. 17.30 og kl. 18.30. 
• Torsdage i ulige uger, om morgenen mellem kl. 7.30 til kl. 8.00. 

 
 
Leje af carport.  
Der har til tider været tvivl blandt beboerne, om reglerne for leje af carport. 
Vi har nu udarbejdet følgende regelsæt, som er gældende fra dagsdato, som også er blevet 
lagt på hjemmesiden under SBF nyt og Info. 
 
 
 
"I princippet kan en carport kun lejes, hvis man ejer en bil og agter at bruge carporten til 
parkering af denne. 
 
Såfremt der er ledige carporte, vil det dog også være muligt at leje en carport til andre for-
mål, f.eks. bil nr. 2 eller ekstern lejers bil.  
Cykler må ikke sættes i carportene. 
 
Prioriteringsliste i forbindelse med udlejning er som følger: 
 
1. Leje til beboer med bil. 
2. Leje til beboer med bil nr. 2. 
3. Leje til beboer med andet formål end parkering af bil.  
4. Leje til ekstern lejer. 
 
Lejere af carporte vil blive opsagt, hvis der kommer en lejer med højere prioritet, som øn-
sker at leje en carport. 
 
Lejere af carporte i kategori 4 vil først blive sagt op, dernæst lejere i kategori 3 o.s.v.  
Hvis der er flere lejere i samme kategori vil den, der har lejet i kortest tid blive opsagt først. 
 
Der er 3 måneders opsigelse på leje af carport fra både boligforeningens og lejerens side." 
 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 


