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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@post12.tele.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. 6 – juni 2002 
 
Internet og Telefoni 
Vi har sendt tilmeldingsblanketter ud til alle beboere og halvdelen har returneret blanketten. 
Der er en meget stor tilmelding til telefonidelen og lidt mindre til interdelen. 
Ud af 59 har har 47 sagt ja til telefoni og 25 har sagt ja til internet. Dette er et yderst tilfreds-
stillende resultat.  
I forbindelse med tilmeldingssedlen har der naturligvis været en del tillægsspørgsmål, som 
jeg vil besvare i dette nyhedsbrev. 
 
Man beholder sit nuværende telefonnummer og det ny teleselskab vil portere telefonnum-
meret fra det nuværende selskab til det ny selskab. At portere betyder at man flytter num-
meret fra en telefon udbyder til en anden telefonudbyder. 
 

Man må endelig ikke  opsige sit nuværende abonnement, det klarer Kabelnettet. Hvis man 
opsiger abonnementet selv, mister man sit telefonnummer og må købe et nyt, for egen reg-
ning.  
 
Et nyt telefonnummer koster 975,00 kr. pr. nummer. 
 
En nummerændring koster 375,00 kr. 
 
Man kan fortsat have hemmeligt nummer. 
 
Opsigelsesfristen er 6 måneder. 
 
Der vil være overvågning af linierne døgnet rundt, så de fleste fejl vil blive opdaget før vi 
selv opdager at der er fejl. Vi får et servicenummer, vi kan ringe til, hvis der opstår fejl, de 
ikke opdager. Kabelnettet sørger for tekniker. 
 
Der findes en TrykSelv service pakke, som indeholder "vis nummer", "viderestilling", "3 på 
linien", "forstyr ikke", "Banke på", "fast modtager" og "kortnummervalg". 
 
Forlængerledninger og stik til de nye dåser vil kunne købes på kontoret. Det vil også være 
muligt at bruge de fleste af de nuværende telefonstik man har i lejligheden. 
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Hvis man flytter fra bebyggelsen skal man, hvis man ikke fortsætter som kunde hos Tele2, 
have porteret sit telefonnummer igen. 
Regningen kommer direkte fra Kabelnettet til den enkelte abonnent både for internet og te-
lefoni. Den kommer hver måned for opkrævning af samtaler og hver kvartal for at opkræve 
abonnementet. Regningen kan specificeres. 
 
I realiteten koster det ikke noget at komme ud af ordningen igen. Hvis man ønsker at skifte 
selskab og det ny selskab ikke vil portere telefonnummeret gratis kan det koste mellem 
528,00 kr og 1000,00 kr for en portering for egen regning. 
 
En ekstra fordel bliver at vi faktisk kan til at ringe gratis til andre boligblokke der har samme 
telefoni løsning som os. Jeg har ikke en oversigt over, hvilke bebyggelser det er. 
 
Der bliver formentlig også snart mulighed for billig mobiltelefoni. 
 
Tidshorisonten på internet er rimelig kort. Vi forventer at vi har internet i vores kabler inden 
for ca. 14-21 dage. Tidshorisonten for telefoni er lidt mere svævende, da det kommer an på 
hvor hurtigt de nuværende telefonselskaber vil slippe telefonnumrene til Kabelnettet. 
Vi forventer at kunne ringe billigere om ca. 3 måneder. 
 
Selvom I har "tilmeldt" Jer via den tilmeldingskupon, der var vedhæftet det tidligere udsend-
te brev, kommer der fra Kabelnettet på både internet og telefoni, en abonnementsaftale som 
skal underskrives af hver enkelt beboer.  Det betyder at aftalerne er direkte mellem Kabel-
nettet og beboerne og helt uden om boligforeningen. 
Det betyder også, at de, der ikke har nået at tilmelde sig stadig har chancen, og vi modtager 
stadig gerne tilmeldingsblanketterne retur, så vi har et overblik over, hvor mange interesse-
rede beboere vi har. 
 
Hvis I har nogle klager vedr. opsætning af telefon- og internetdåserne, bedes i venligst skri-
ve dette på en seddel og aflevere den på kontoret. Vi har besluttet ikke at sende en blanket 
ud til hver enkel beboer, da vi har fornemmelse af, at der ikke er de helt store problemer.  
 
Den aftale vi har indgået, er indgået med firmaet Kabelnettet som selv leverer internet og 
som bruger Tele2 som telefoniudbyder. 
 
 
Ny administrator:  
Som vi vedtog på årsmødet, får vi ny administrator pr. 01.07.2002. Det er advokatfirmaet 
Valdals ejendomsadministration, der har adresse på Østerbro. 
 
Vi har afholdt møde med administrationsfirmaet, for at få detaljerne i forbindelse med over-
gangen fra AAB på plads.  
 
Der er enkelte personer, som ikke ønsker at være tilknyttet PBS. Disse får snarest tilsendt 
et girokort på juli måneds husleje. Øvrige beboeres huslejeindbetalinger vil automatisk 
overgå til den nye administrator. 
 
 
Andelssagen:  
Vi arbejder fortsat med andelssagen, men den kører desværre lidt trægt.  
 
 
Birkelunden:  
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Birkelunden er blevet færdigbeplantet i henhold til den vedtagne plan, og vi håber og tror   
på at resultatet bliver rigtigt godt, når planter, buske og træer er vokset lidt til.  
 
 
Vaskerier: 
Vi vil så hurtigt det er muligt sætte tørretumbler tiden op i vores vaskekældre. Det gør vi for 
at "spare" lidt på vores tørrerum, som er ret fyldte i perioder. 
Vi skal således opfordre til at, man bruger tørrestativerne i gårdene, når vejret tillader detdet 
og tørre det tøj der kan tåle det i tumlerne. 
Der vil også nu blive hængt nogle vaskeposer op i hvert vaskeri. Vi beder alle om at bruge 
dem, når der bliver vasket BH'er med bøjle eller lignende, der kan ødelægge maskinerne 
og efter brug hænge dem tilbage på plads igen !!!  
 
 
Oprydning:  
Som nævnt i maj måneds nyhedsbrev tager vi fat på oprydning i kældre og omgange efter 
sommerferien. Så det bliver omkring starten af september. 
 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN  

 


