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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. 
 

Juli 2006 
 
Rygning forbudt i vaskerierne. 
På årsmødet blev det besluttet at der indføres rygeforbud på alle 3 vaskerier, tørre- og rulle-
rum med øjeblikkelig virkning. Der vil blive opsat rygeforbudsskilte.  
 
 
Digginet.  
Vi har været en del nede på det sidste, hvilket bl.a. skyldes at vi bliver tildelt nogle forkerte 
IP adresser af en udefra kommende "service". Altså en hacker af en art. 
Den udefra kommende service har i nogle tilfælde tildelt en IP adresse, der hedder noget 
med 10.x.x.x. og med den kan man ikke logge sig ind på internettet. 
Man kan selv rette op på dette ved at gøre følgende: 
Vælg "Netværkssteder"/"My Network Places" på skrivebordet, højreklik og vælg "Egenska-
ber"/"Properties" og derefter Lan forbindelsen, der gerne skulle være aktiv. Dobbeltklik på 
iconen og vælg derefter 2. faneblad "Understøttelse"/"Support". Hvis der i IP adressen 
(øverst) står en adresse der starter med 10. trykkes der på "Reparer"/"Repair" og adressen 
vil ændre sig og du kan komme på nettet igen. 
Digginet arbejder på højtryk for at løse dette problem. De arbejder også i øjeblikket på at 
forbedre deres servicedesk.   
 
Som jeg tidligere har skrevet om, så er det nu muligt at få oprettet en "sbf1" mail adresse, 
f.eks. birger@sbf1.dk i stedet for eller udover den "digginet" e:mail adresse man i forvejen 
har. Send en mail til sbf1@sbf1.dk så videreformidler vi det til Digginet. 
 
 
Husorden.  
Den nye husorden, som blev vedtaget på årsmødet, er nu trykt og er vedlagt dette nyheds-
brev. 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


