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ÅRSMØDE 

Sammen med dette nyhedsbrev er der også en 

indkaldelse til årsmødet som er fastsat til mandag 

den 13. maj 2013 kl. 19.00 i Adventskirken.   

 

 

FODRING AF FUGLE, KATTE MM. 

Vi har tidligere nævnt problematikken omkring 

fodring af diverse vilde dyr. Desværre er det så-

dan at det tiltrækker rotter og en masse duer og 

begge de 2 dyr ønsker vi ikke på og omkring SBF’s 

ejendomme. Så lad venligst være med at fodre 

dyr i nærheden af ejendommene. Vi kan sagtens 

forstå at der er nogle der ønsker at være gode 

ved dyrene, men vær venlig at fodre dyrene et 

andet sted.  

Bestyrelsen har observeret en masse duer oppe 

under solfanger anlægget, hvor de formentligt  

har bygget en masse reder. Vi vil nu undersøge 

om vi kan sætte noget net op.  

 

CIGARETTER OG RYGNING. 

Vi vil godt lige benytte dette nyhedsbrev til at hu-

ske alle på at rygning på fælles arealer ikke er til-

ladt. Det betyder at der ikke må ryges i opgange-

ne, i alle fælleskældre (cykelkældre, vaskekæld-

re og kælder gennemgange). Dette bedes respek-

teres. Ydermere har vi ved flere opgange og un-

der altanerne observeret at der ligge store 

mængder skodder, smidt ned når man ryger på 

altanen. Vi vil gerne opfordre til at når I ryger fra 

jeres altaner, at I så har et askebæger stående 

derude, så skodderne ender der og ikke på under 

altanerne.  

 

SLIDSKER TIL BARNEVOGNE. 

Når man har brugt en sliske til barnevogn bedes 

denne sættes på plads bagefter, så andre kan fin-

de den og så man kan komme op og ned i cykel-

kældrene uden gene.   

 

HUSK AT PASSE PÅ HINANDEN. 

Til sidst en opfordring til at passe lidt på hinan-

den, således at alle, især vores ældre beboere, 

kan føle sig trygge. Tag hensyn, snak pænt, vær 

tolerant, spil dæmpet musik sent om afte-

nen/natten, hjælp hinanden. 

Vær også opmærksom på personer, som lusker 

rundt og måske prøver at komme ind i opgangene.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 
 
            
   

 


