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December 2006 

BOLIGNET 

Så er de første regninger kommet fra Bolig:net. 

Dem som har telefon abonnement skal være op-

mærksomme på at abonnementet er på i alt 8 

måneder. De første 4 fra 1/8-2006 til 30/11-2006 

koster lidt under 50 kr. pr. måned. Det samlede 

beløb for de 4 måneder 198,34 kr. De næste 4 

måneder fra den 1/12-2006 til 1/4-2007 koster 

kun 35 kr. pr. måned, i alt 140 kr. på grund af IP- 

telefoni. De 35 kr./md er også prisen fremover.  

I forbindelse med at vi har valgt IP-telefoni er vo-

res tidligere kendte interne telefonnumre 

(010xxx) blevet ubrugelige, men vi ringer stadig 

gratis internt ved at bruge de normale 8 cifrede 

numre. Dog er det kun de beboere der har benyt-

tet sig af Bolig:net som udbyder, der kan ringe 

gratis internt.  

Fordelene ved det nye abonnement er bl.a. føl-

gende gratis tjenester: Vis nummer, banke på, 

skjul nummer, bestem selv ringetiden og telefon-

vækning. Ønsker man den udvidede pakke, som 

koster 15 kr. pr. måned kan man yderligere få: 

Telefonsvarer, Spærring for anonyme opkald,   

viderestilling valgfrit nummer, viderestilling til 

fast nummer, Forstyr ikke og SMS notifikation.  

Vi håber at de fleste bliver tilfredse med priser, 

ydelser og Bolig:net. 

Men alle som ønsker det, kan gratis få oprettet et 

8 cifret telefonnummer til intern brug hos Bo-

lig:net, blot ved henvendelse på kontoret. Det 

gælder alle der enten ikke har nogen fastnet-

telefon eller har fastnet-abonnement hos en an-

den udbyder, f.eks. TDC. Har man fastnet-

abonnement hos en anden end Bolig:net f.eks. 

TDC betyder det at man så får 2 telefonnumre. Et 

til bysamtaler og et til lokalsamtaler.  

Man kan på de numre der bliver oprettet til intern 

brug naturligvis ikke ringe til andre end dem fra 

ejendommen, men man vil kunne blive ringet op 

fra en bylinie, hvis man tegner et abonnement på 

15 kr. pr. måned. 

Et normal abonnement hos Bolig:net koster 35 kr. 

pr. måned og dertil kommer så samtalerne. 

 

VARMEMESTEREN HAR FÅET EN E-MAIL-ADRESSE 

Michael har fået en e-mail-adresse. Man kan skri-

ve til varmemesteren på følgende adresse: 

vicevaert@sbf1.dk 

 

JULETRÆER EFTER JUL 

Gamle brugte juletræer skal afleveres på cemen-

ten ved den store container, men ikke smides op i 

containeren. Julepapir bedes venligst bæres ned i 

skralderummene, da nedfaldsskakterne ikke kan 

rumme den store mængde papir. Der vil i alle 

skralderum blive lagt nogle store sorte affalds-

sække, der frit kan benyttes til dette. 
Papkasser og tommer dåser skal i den store con-

tainer på cementen. 

 

Til slut, vil vi gerne fra bestyrelsen 
ønske alle beboere en 
 
 

 

 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 


