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Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt hver anden onsdag fra kl. 17.30-18.30. 
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk .       
Hjemmeside: www.sbf1.dk   
Kontorets telefonnr.: 3879 0936   Internt telefonnr .: 010119   Kontorets faxnr.: 3879 9303 
Varmemesterkontorets telefonnr.: 7731 8501    Inter nt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en Orth. Bestyrelsesmedlemmer: Ri-
chard Weihe og Carsten Frølund. Suppleanter: Anne S vendsen. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

September 2005 
Reception for Ole. 
 
Fredag den 7/10-2005 er det Oles sidste arbejdsdag og i den anledning holdes der recepti-
on fra kl. 11.00 til cirka 16.00 i og ved beboerlokalet Spøttrupvej 4. Vi håber at rigtig mange 
af beboerne vil benytte denne lejlighed til at komme forbi og hilse på Ole. 
 
Ny vicevært. 
 
Da Ole jo som bekendt har valgt at gå på en velfortjent pension har vi som Oles efterfølger 
ansat Michael Sædding, som kommer fra en lignende stilling her i Vanløse. 
Michael starter mandag den 3/10-2005 og følges med Ole den første uge. 
 
E:mail adresser. 
 
De beboere der er tilmeldt Digginets internetforbindelse kan fremover få en e:mail adresse 
der hedder beboerens_navn@sbf1.dk       F.eks.   Birger@sbf1.dk 
Fordelen ved at skifte er at man fremover så længe boligforeningen ejer domænenavnet 
SBF1 kan man også beholde sin e:mail adresse uanset hvem vi fremover har som internet-
udbyder. Ulempen er selvfølgelig at man her og nu skal skifte e:mail adresse til den nye, 
som så til gengæld kan blive permanent.  
Man kan naturligvis beholde sin xxxx@digginet.dk mail adresse, hvis man ikke ønsker at 
skifte. Der kan gives besked via e:mail til sbf1@sbf1.dk 
 
Knallertkørsel i gårdene. 
 
Vi hører mange klager over knallertkørsel og knallertreparationer i gårdene. 
Problemet er ikke de små knallertreparationer, der selvfølgelig skal til ind imellem, men pro-
blemet er når fremmede unge også kommer her og skal reparere deres knallert. Det er også 
et stort problem at knallerten bliver startet og motoren gasset højt op inde i gårdene. 
Vi må pointere at det er forbudt at starte og køre på knallerter i gårdene. Det skal foregå på 
gaden. 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


