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Digginet / Bolignet 

Som det er de fleste bekendt har en stor del af 

os, igen været uden telefonforbindelse idet Diggi-

net kom i betalingsvanskeligheder.  

I første omgang fik jeg at vide fra Digginet, at det 

kun var et spørgsmål om meget kort tid, inden 

Digginet havde fået betalt det de skulle og vi igen 

havde en telefonforbindelse. De manglede "bare" 

lige en pengeoverførsel fra den ny ejer. Det var 

det svar jeg fik, når jeg stillede spørgsmål, og 

som jeg i første omgang troede på. Da Digginet et 

par gange blev ved med at udskyde tidspunktet 

for, hvornår vi fik telefonforbindelsen tilbage, 

stoppede min tålmodighed og vi skiftede omgåen-

de til det firma, der hedder Bolignet. 

 

Hvorfor Bolignet?  

Da Kabelnettet, som vi oprindeligt havde, gik i 

betalingsstandsning for år tilbage, havde vi den-

gang tilbud fra både Digginet og fra Bolignet. De 

kunne stort set yde det samme, men Digginet var 

en smule billigere end Bolignet. Det var også 

grunden til, at vi valgte dem. En beslutning der 

viste sig at være forkert set i bakspejlet.  

 

 

 

 

 

 

Indtrykket af Bolignet dengang og nu er, at det er 

et godt og solidt firma, der netop sætter prisen, 

så både Bolignet og vi opnår nogle fornuftige  

priser. Lidt højere end vi kender dem fra Diggi-

net. 

 

Set i bakspejlet, kan grunden til, at Digginet kom 

i betalingsproblemer, måske netop være at de ik-

ke tjente nok. 

En anden, men endnu mere væsentlig grund til at 

vælge Bolignet er, at både Digginet og Bolignet 

bruger Detele som telefonselskab, og derfor skul-

le vi ikke ud til hver enkelt Digginet telefonbruger 

og få dem til at udfylde en fuldmagt til at portere 

telefonnummeret. 

 

At portere et telefonnummer betyder at flytte 

nummeret fra et telefonselskab til et andet.   

 

Det er også vigtigt for bestyrelsen at slå fast, at vi 

ikke opfordrer eller på anden måde forsøger at 

overtale nogle til at vælge den telefonudbyder, 

som vi vælger. Alle kan frit vælge at have TDC 

(Teledanmark) som udbyder, vi stiller bare et al-

ternativ op. Det er selvfølgelig en meget sikrere, 

men også meget dyrere løsning at vælge TDC. 

MEN DET ER ET FRIT VALG. 
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Selv om vi nu i 2 omgange har været uden tele-

fonforbindelse i flere uger håber jeg, at mange 

trods alt har kunnet spare en hel del på deres te-

lefonregning og stadig synes, at det er en god idé 

med en billig telefonforbindelse. Men det er DIT 

eget valg, hvad du vælger. 

I forbindelse med skiftet fra Digginet og den 

manglende telefonforbindelse vil jeg opfordre al-

le til at kigge på deres kommende regning fra 

Digginet, hvis der kommer nogen. Kig godt efter 

og vurder selv om den er rimelig. Jeg vil personlig 

ikke selv betale abonnement for august måned og 

fremad, men samtaler jeg har ført betaler jeg na-

turligvis. (Jeg = Birger). 

Måske burde en automatisk PBS overførsel også 

stoppes. For god ordens skyld understreger jeg, at 

dette er en personlig vurdering. 

 

I øjeblikket har vi stadig vores Internetforbindelse 

gennem Digginet, da den kører OK, hvilket også 

betyder at alle os, som både havde internet- og 

telefonforbindelse gennem Digginet, skal kigge 

meget nøje på regningen. 

 

Som jeg tidligere har skrevet om, så er det nu 

muligt at få oprettet en "sbf1" mail adresse, f.eks. 

birger@sbf1.dk i stedet for eller udover den "dig-

ginet" e:mail adresse man i forvejen har. Send en 

mail til sbf1@sbf1.dk så videreformidler vi det 

til Digginet. Dette er måske blevet mere aktuelt 

nu end nogensinde før. 

 

 

Cykeloprydning 

Nu er det ved at være på tide igen, at vi kigger 

cykelkældrene igennem for cykler uden ejer-

mand. Alle cykler der ikke ønskes fjernet, skal 

være mærket med en seddel med navn og adres-

se. Denne seddel skal sidde på cyklen senest 1. 

oktober 2006, hvorefter vi vil stille alle umærke-

de cykler på cementen ved containeren for sene-

re afhentning af politiet. 

 

 

Affald 

Der er kommet en ny procedure vedr. affald fra 

Københavns Kommune. Vi har alle fået en seddel 

ind ad døren vedr. håndtering af plastflasker, då-

ser med mere uden pant. Disse skal nu afleveres 

til genbrug i de store runde glascontainere der 

findes.  

 

Det der skal genanvendes og dermed smides i 

glascontainerne er:  

  

1. Drikkevareemballager af plast, metal og glas 

uden pant.  

2. Plastflasker til vand, sodavand, juice, drikke-

yoghusrt og lignende.  

3. Øl- og sodavandsdåser. 

4. Vin- og spiritusflasker.  

5. Husholdningsglas fra syltetøj, sennep, sild og 

lignende. 

 

Det der IKKE skal i glascontaineren, men behand-

les som almindelig affald er følgende:  

 

1. Plastflasker og –dunke til ketchup, shampoo 

og lignende.  

2. Konserveddåser.   

3. Keramik og pocelæn.   

4. Krystalglas.   

5. Medicinglas.   

6. Vinduesglas.   

7. Elpærer og lysstofrør.    

 

   

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 


