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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.: 77 31 85 01    Int ernt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en. Bestyrelsesmedlemmer: Richard 
Weihe, Carsten Frølund og James Lewis. Ingen supple anter. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

September 2004 
 
Så er tiden kommet til et nyt nyhedsbrev.  
 
Regning fra Broadcom Bolignet. 
 
Nogle beboere har modtaget regninger (rykkere) fra et firma der hedder Broadcom Bolignet. 
Det er det firma, der har overtaget alle Kabelnettets aktiver og passiver. 
Vi vil anbefale at man ikke betaler regningen i første omgang. Vi har i øjeblikket en advokat 
til at kikke på sagen. Fordi vi reelt var uden telefonlinier i 14 dage mener vi ikke at hverken 
Kabelnettet eller Broadcom Bolignet har krav på de penge de nu rykker for. 
Så snart advokaten kommer med en anbefaling, vil vi udsende et nyt nyhedsbrev. 
Der går i øjeblikket rygter om, at Broadcom Bolignet også er ved at gå konkurs, som Kabel-
nettet gjorde det. 
 
 
Internet og telefoni:  
 
Efter skiftet fra Kabelnettet til Digginet har både telefonliner og internet linier fungeret som 
de skulle, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for.  
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at man mod at betale 175 kr. pr. måned i stedet for 75 
kr. pr. måned kan få en 2 MB/512 kb internetlinie, i stedet for en 512 kb/512 kb internetlinie, 
hvis nogen skulle være interesseret i en hurtigere forbindelse. 
 
 
Dørtelefoner og nye nøgler: 
Det gamle dørtelefonanlæg, som vi oplevede en masse problemer med, er ved at blive ud-
skiftet, hvilket bl.a. betyder at vi nu skal til at bruge nøgle for at komme ind i omgangene. 
Nye nøgler til gadedøren kan bestilles på kontoret. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 


