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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: sbf1@sbf1.dk .    
Hjemmeside: www.sbf1.dk   
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36   Internt telefon nr.: 010119   Kontorets faxnr.: 38 74 62 14 
Varmemesterkontorets telefonnr.: 88 27 38 84    Int ernt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm.  
Kasserer: Irene Christensen Orth.  
Bestyrelsesmedlemmer: Richard Weihe, Carsten Frølun d og Anne Svendsen.  
Suppleanter: Karin Ryder og Henrik L. Christensen.  
 
Ejendomsfunktionær: Michael Sædding. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

August 2006 
 
Digginet.  
Telefonlinierne har desværre igen haft et udfald på grund af nogle kabelbrud. Digginet var 
lidt længere tid om at reparere fejlen end først antaget, da de i weekenden blev klar over, at 
de skulle bruge materialer fra andre firmaer, som naturligvis havde weekend lukket. 
 
Telefonlinierne var nede fra torsdag den 27/7-2006 til tirsdag middag den 1/8-2006. 
 
Det burde i den periode ha' været muligt at ringe til 112, men ved en afprøvning, viste det 
sig at det ikke var muligt. Det har vi meddelt Digginet, som vil sætte det fornødne udstyr op, 
således at det er muligt at ringe til 112, hvis vi i fremtiden kommer ud for lignende situatio-
ner. 
 
Som kompensation for den manglende telefonlinie har Digginet meddelt, at der ikke skal be-
tales abonnement for september måned. Der skal naturligvis betales for samtalerne. 
 
Vi har også alle fået en brochure fra Digginet ind ad døren, hvor de meddeler, at de ændrer 
en hel del på deres forretning. På papiret lyder det jo godt, så lad os håbe at virkeligheden 
viser det det samme. 
 
En af de punkter der bl.a. står i brochuren er, at alle mailadresser med @digginet.dk og 
@digginet1.dk vil udgå pr. 31/12-2006. I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, at 
det er muligt at komme til at hedde noget med @sbf1.dk. 
@sbf1.dk domænet ejes af os og kan derfor bestå så længe vi i boligforeningen ønsker det. 
 
Hvis du ønsker at skifte din digginet-mail ud med en sbf1-mail, skal du blot sende en mail til 
sbf1@sbf1.dk. 
 
Vi håber at alle har klaret sig igennem perioden uden telefoner uden større gener. 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


