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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 .    
Hjemmeside: www.sbf1.dk   
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36   Internt telefon nr.: 010119   Kontorets faxnr.: 38 74 62 14 
Varmemesterkontorets telefonnr.: 77 31 85 01    Int ernt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en. Bestyrelsesmedlemmer: Richard 
Weihe, Jette L. Nielsen og Carsten Frølund. Supplea nter: Anita Matthiessen og James Lewis. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

Juni 2004 
 
Hermed første nyhedsbrev efter årsmødet, som er ble vet lidt forsinket, da der hele ti-
den kom nye informationer, vedr. telefon situatione n.  
 
Kabelnettet og telefoni:  
 
Fra tirsdag den 18/5 om eftermiddagen har de beboere der havde telefoni gennem Kabel-
nettet.dk desværre ikke kunne ringe fra telefonerne, på nær 112. Mandag den 24/5 blev der 
desværre også lukket for indgående samtaler og for 112. 
 
Lukningen skyldes en tvist mellem Tele2 og Kabelnettet, som har bevirket at Tele2 har mi-
stet tålmodigheden med Kabelnettet og derfor lukket for samtlige Kabelnettets telefonkun-
der i hele Danmark, cirka 2500 kunder i alt. 
Vi har hele tiden troet på, at det kun var et spørgsmål om nogle få timer, førend man igen 
kunne ringe ud. Men endnu engang er vi blevet skuffet over Kabelnettets håndtering af de-
res kunder. 
 
Denne lukning samt yderligere andre punkter, hvor vi har været utilfredse med Kabelnettet, 
gør at vi nu har taget konsekvensen og skiftet tele- og internet udbyder til firmaet DiggiNet, 
som er et firmaet tegnet af de samme mennesker som tegner Købke & Grundsøe.  
I forbindelse med ophøret af samarbejdet med Kabelnettet, vil jeg opfordre alle til at gen-
nemgå de regninger I modtager fra Kabelnettet, inden I betaler, for at kontrollere om I også 
har fået den ydelse I bliver bedt om at betale for. Bliver der problemer med Kabelnettet  er 
alle velkomne til at henvende Jer på kontoret. 
 
Alle har også fået et brev fra DiggiNet, smidt ind af brevsprækken, med bl.a. tilmeldings-
blanketter og fuldmagt til portering. Jo hurtigere de bliver afleveret på kontoret eller sendt 
direkte til DiggiNet, jo hurtigere kommer telefon forbindelsen til at virke igen.  
 
Bestyrelsen beklager meget, at Kabelnettet.dk har en så lav moral, så de har ladet SBF's 
beboere været uden telefon i en periode på flere uger.  
 
Til gengæld har vi nu skiftet og forventer et godt og gnidningsløst samarbejde med det nye 
firma, hvor vi tidligere har arbejdet sammen med de samme personer til stor tilfredshed. 
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Internettet: 
Da vi udover telefonien også har opsagt aftalen med Kabelnettet.dk vedr. Internet kan I for-
vente at Kabelnettet.dk pludselig lukker linien. Jeg vil opfordre til at man tager en backup af 
de mails man gerne vil gemme.  
 
 
Kattehold:  
På årsmødet blev der klaget over 2 husstande, som ikke overholder reglerne for kattehold. 
Sammen med dette nyhedsbrev har vi derfor besluttet at vedlægge reglerne for kattehold, 
således at alle har chancen for at læse dem og forholde sig til dem. Vi skal også gøre op-
mærksom på, at ALLE katte skal registreres på kontoret.  
 
 
Briller 
Der er blevet fundet et par briller (sandsynligvis damebriller) i nærheden af knallertskuret 
ved Knivholtvej 14. De kan afhentes på kontoret.   
 
 
Kontortider.  
Vi vil forsøgsvis kun holde aftenåbent på kontoret hver 14. dag, hvorimod vi vil åbne for en 
ekstra morgenåbning ligeledes hver 14. dag. 
 
Fra juli måned vil kontoret derfor have åbent som følger: 

• Hver mandag morgen fra kl. 7.30 til kl. 8.30. 
• Onsdage i lige uger, om aftenen mellem kl. 17.30 og kl. 18.30. 
• Torsdage i ulige uger, om morgenen mellem kl. 7.30 til kl. 8.00. 

 
Den ekstra morgenåbning ligger i de uger, hvor kontoret ikke har åbent om aftenen. 
Baggrunden for den ekstra morgenåbning er, at give alle mulighed for at få sat penge på 
vaskekortene. Øvrige spørgsmål m.v. kan naturligvis fortsat rettes til ejendomsfunktionæren 
eller til bestyrelsen via brev eller mail. 
 
 
Cykelkældre.  
Den lovede cykelkælder oprydning er blevet sat på "stand by", da vi har været rundt i de 
forskellige cykelkældre og konstateret at problemet ikke er så slemt, som antaget. 
Alligevel vil vi gerne opfordre til at fjerne ubrugte cykler. Vi skal også henlede opmærksom-
heden på at de 2 cykelkældre Knivholtvej 9 og Knivholtvej 13 har god plads og kan sagtens 
bruges af beboerne i den høje blok 1. 
 
I forbindelse med cykelkældrene må vi indskærpe at det IKKE er tilladt at parkere knallerter 
i cykelkældrene bl.a. pga. brandfare. Vi er blevet gjort opmærksom på at der i øjeblikket er 
parkeret i knallert i en af cykelkældrene. Denne bedes flyttet omgående. Knallerter skal par-
keres i det dertil indrettede knallertskur. Nøgle dertil kan afhentes på kontoret mod et depo-
situm på kr. 150,00. 
 
Der vil desuden blive opsat cykelstativer i gården bag den høje blok 1, Knivholtvej 6-14, så-
ledes at man kan parkere sin cykel i gården frem for i cykelstativerne på gaden. Det håber 
vi kan hjælpe på situationen ved bl.a. Knivholtvej 10. 
 
 
Dørtelefon anlægget.  
Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at udskifte eller forbedre dørte-
lefon anlægget.  
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Forrum.  
I kældrene Spøtrrupvej 12 og Spøttrupvej 16 findes 2 forrum, hvor det er muligt at ordne 
småreparationer, såsom afhøvling af døre, maling af forskellige ting, reparation af cykler 
med mere. Nøglerne der passer til vaskekældrene passer også til disse 2 forrum. 
Alle er velkomne til at benytte disse 2 forrum, men man bedes venligst rydde op efter brug 
samt respektere de lejere der har lejet de kælderrum, som støder op til forrummene. 
 
 
Postkasser i opgangen.  
Der er vedtaget en lov, som bevirker, at der skal opsættes postkasser nede i opgangene til 
etagebyggerier. Dette skal gøres indenfor en årrække, men da vi jo alligevel skal i gang 
med en renovering af entredørene samt opsætning af navneskilte, undersøger vi hvad det 
vil koste at få opsat postkasser nede i opgangene i samme forbindelse.  
 
 
Hjemmesiden.  
Der vil blive oprettet en side på SBF's hjemmeside, som beboerne kan bruge som en KØB 
og SALG side. En slags "Blå Avis". Annoncerne er naturligvis gratis og skal afleveres på 
kontoret eller sendes på SBF's e:mail adresse.  
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 


