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DIGGINET / BOLIGNET 

Vi har skiftet telefoni fra Digginet til Bolignet, 

hvilket betyder, at alle som havde telefoni gen-

nem Digginet formentlig skal udfylde en ny porte-

ringsformular. Jeg vil også gerne opfordre til, at 

alle framelder Digginets regninger fra PBS, så de 

ikke bliver betalt automatisk. Det vil endvidere 

være en rigtig god idé at tjekke regningen grun-

digt for at se, om man også har fået den ydelse 

som Digginet opkræver penge for. 

Med hensyn til Internetdelen, vil vi også hurtigst 

muligt skifte udbyder, formentlig til Bolignet. 

Priserne hos Bolignet er lidt højere end Digginets, 

men til gengæld håber vi også, at det er et mere 

stabilt firma. 

Jeg har tidligere opfordret til, at man kunne få en 

e-mail adresse som hedder noget med 

"navn"@sbf1.dk. Det kan man stadig, men de op-

rettelser, der er blevet foretaget af Digginet, skal 

desværre gøres om. I fremtiden vil det være os 

selv, der opretter e-mail-konti med navnet 

@sbf1.dk.  

 

BRAND 

Vi har desværre haft en rimelig stor brand på 

Spøttrupvej. To lejligheder blev beskadiget i så 

svær grad, at lejlighedernes beboere har måttet 

flytte på hotel. Branden opstod i køkkenet, ved 

komfuret.  

 

 

 

 

 

RYGNING I VASKERIERNE IKKE LÆNGERE TILLADT 

Der er nu sat Rygning Forbudt skilte op i de 3 va-

skerier, som alle bedes respektere, således at vi 

kan vaske vores tøj i nogle lugtfri og rene vaske-

rier.  

 

TØRRETUMBLER I VASKEKÆLDEREN KNIVHOLTVEJ 11 

Tørretumbleren i vaskekælderen Knivholtvej 11 er 

desværre gået i stykker og kan ikke repareres. Vi 

har derfor købt en ny som bliver installeret ons-

dag den 20/9-2006. 
 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

 

 

 CYKELOPRYDNING 

Som annonceret i sidste nyhedsbrev vil der 

være en cykeloprydning i alle cykelkældre, 

samt cykelstativer på vores matrikel. Alle 

cykler der ikke ønskes fjernet, skal være 

mærket med en seddel med navn og adresse. 

Denne seddel skal sidde på cyklen senest 1. 

oktober 2006, hvorefter vi vil stille alle 

umærkede cykler på cementen ved containe-

ren for senere afhentning af politiet. Der kan 

afhentes cykelmærkater på kontoret. 
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