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DIGGINET / BOLIGNET 

Som det er de fleste bekendt via opslag i opgan-

gene, så er internetforsyningen fra Digginet op-

hørt mandag den 6/11-2006, men der vil allerede 

fra i dag tirsdag den 7/11-2206 blive oprettet en 

ny forsyningslinie, denne gang fra Bolig:Net. Når I 

logger på Internettet vil I blive mødt med et vel-

komst billede, hvorpå I kan vælge de services og 

hastighed I ønsker leveret af Bolig:Net. 

 

Se velkomstbilledet på bagsiden !! 
 

Nye beboere, der ikke har være tilmeldt tidlige-

re, kan også via dette startbillede tilmelde sig In-

ternettet. Priser, service og hastigheder fremgår 

af startbilledet. 

Dem der stadig har en Digginet mail adresse, kan 

også forvente problemer med denne snart, hvis 

ikke det allerede er sket.  

Jeg har tidligere opfordret til, at man kunne få en 

e-mail adresse som hedder noget med 

"navn"@sbf1.dk. Det kan man stadig, blot ved 

henvendelse til sbf1@sbf1.dk eller via brev til 

kontoret. I fremtiden vil det være os selv, der op-

retter e-mail-konti med navnet @sbf1.dk og de vil 

også fremover bestå selvom vi skifter internet 

udbyder.  

 

 

 

 

 

 

 

FORDRING AF FUGLE OG KATTE 

Fodring af vilde katte og fugle udendørs bedes 

venligst frabedt. Især på denne tid af året søger 

rotter og mus mod lunere steder at være, typisk 

kældre og bygninger hvor de kan komme ind og 

lune sig. Så for ikke at tiltrække disse skadedyr 

bedes al fodring undgås.  
 

 

 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGGINET ER GÅET KONKURS 

 

I den forbindelse vil vi igen gerne op-

fordre til, at alle framelder Digginets 

regninger fra PBS, så de ikke bliver be-

talt automatisk. Det vil endvidere være 

en rigtig god idé at tjekke regningen 

grundigt for at se, om man også har få-

et den ydelse som Digginet opkræver 

penge for. 

OBS!, læs venligst 


