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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: sbf@kabelnettet.dk . 
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36       Kontorets f axnr.: 38 74 62 14 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Ulla Scott. Bes tyrelsesmedlemmer: Richard Weihe, 
Irene Christensen og Jette L. Nielsen. Suppleanter:  Elly Christensen og Gerner Mathiesen. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell 
 

Nr. 7 – juli 2002 
 
Internet og Telefoni 
Vi er nu en hel del beboere, der er kommet på internettet via firmaet Kabelnettet og de mel-
dinger vi har fået går på, at det kører godt og at det har været nemt at "komme på". 
 
Det er nu SIDSTE chance for at tilmelde sig til internettet, hvis man vil opnå den billige op-
rettelsespris på 199 kr. Vi SKAL ha' en tilmelding på kontoret inden onsdag den 17. juli 
2002.  Tilmeldinger efter den 17 juli 2002 vil blive til 299 kr. 
 
Vi vil også gerne have tilmeldinger på telefonidelen af de beboere, der endnu ikke har meldt 
sig, men som gerne vil være med. Jeg havde tidligere fået at vide, at kabelnettet ville skrive 
til samtlige beboere vedr. telefoni, men det er IKKE tilfældet. Så hvis man vil være med fra 
starten til det billige oprettelsesgebyr, SKAL man tilmelde sig nu. 
 
 
Ny administrator:  
Vores aftale med vores nye administrator Advokatfirmaet Valdal er startet pr. 1. juli 2002.  
 
 
Andelssagen:  
Vi har fået et nyt afslag fra myndighederne og er af vores advokat blevet opfordret til at ven-
te på at regeringen kommer med lovforslag vedr. ændring af boligstatus fra lejer boligfor-
ening til andels boligforening. Vi vil afholde et møde med advokaten, hvor vi vil gennemdis-
kutere dette, da vi ikke helt er indstillet på at vente på regeringens lovforslag.  
 
 
Birkelunden:  
Ser jo lidt "bart" ud i øjeblikket, men hvis man kører en tur op ad Katrinedalsvej mod Sal-
lingvej, kan man på det sidste stykke, inde til højre, se hvordan de planter vi har, vil se ud 
om 1 år eller 2. 
 
 
Vaskerier: 
Vi har sat tørretiden op i alle vaskerier, så vi nu kan tørre tøj i lidt længere tid end før, for de 
samme penge. 
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Oprydning:  
Selvom vi først vil gennemgå kældre og omgange for diverse effekter der ikke hører hjem-
me de steder, vil vi gerne opfordre til, at man allerede nu fjerner de effekter, der IKKE hører 
hjemme i kældergange og i omgangene. 
Samtidigt vil det også være dejligt, hvis cykler m.m. kunne parkeres i cykelstativerne eller 
sættes ned i cykelkældrene. 
 
Kørsel på knallert og i bil i gårdene:  
Vi henstiller til at, der ikke køres på knallert i gårdene. Samtidigt henstiller vi til, at man kun 
kører sin bil ind i gårdene, når det er strengt nødvendigt.  
 
 
Ny E:mail adresse:  
Vi har fået ny E:mail adresse. Den nye adresse er sbf@kabelnettet.dk . 
 
 
Barnevognsrum:  
Der har været en enkelt henvendelse vedr. barnevognsrum. Vores politik er, at ALLE med 
barnevogn har førsteret til et barnevognsrum. Men alle andre beboere har mulighed for at 
låne et barnevognsrum, dog med den betingelse, at man tømmer rummer omgående hvis 
der kommer et ønske fra en beboer med barnevogn. I de tilfælde, hvor der kommer et øn-
ske fra en beboer med barnevogn om et rum, vil der blive trukket lod blandt de øvrige bebo-
ere om hvem der skal tømme sit rum i den cykelkælder der ligger tættest. 
I cykelkælderen Spøttrupvej 10 findes et barnevognsrum, mrk. X, som vi ikke ved, hvem der 
bruger i øjeblikket. I vores fortegnelser burde det være tomt, men der er lås på rummet. Den 
beboer som bruger det rum skal henvende sig på kontoret hurtigst muligt, da vi ellers vil 
bryde låsen.  

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN  


