
 
 
 
 
 
 
 
Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt onsdage i lige uger fra kl. 17.30-18.30. 
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk    
Hjemmeside: www.sbf1.dk  
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36,       
Varmemesterkontorets telefonnr.: 88 27 38 84     
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm  
Kasserer: Irene Christensen-Orth  
Bestyrelsesmedlemmer: Richard Weihe, Mogens W. Andersen og Klaus Vestergaard Thomsen   
Suppleanter: Mette Klessen Wagner og Camilla Thøgersen 
Ejendomsfunktionærer: Michael Sædding
 

Administrator: Ejendomsselskabet VIBO, Skt. Peders Stræde 49 A, 1018 Kbh. K. Tlf. 33 42 00 00 
 

Juli 2013 

 

STORSKRALD CONTAINER 

Vi har i et stykke tid bemærket at der bliver 

smidt mere og mere køkkenaffald op i storskrald 

containeren. Det er ikke tilladt, så I bedes ven-

ligst benytte affaldsskakterne i opgangene til 

køkkenaffald. Alternativt bærer det ned i skral-

dekældrene og smide det i de grønne bøtter.  

 

Når der smides store møbler ud, skal disse så vidt 

der er plads i containeren, op i denne og ikke stil-

les på cementen, så viceværten skal bakse med 

de store møbler for at få dem op i containeren.    

 

FODRING AF FUGLE, KATTE MM. 

Vi har tidligere nævnt problematikken omkring 

fodring af diverse vilde dyr som katte og fugle. 

Desværre har vores opsang ikke hjulpet og derfor 

henstiller vi igen til at der ikke fodres vilde dyr på 

SBF’s område, da det tiltrækker rotter. I vores 

husorden står der at det ikke er tilladt af fodre 

katte, fugle eller andre dyr på ejendommens are-

aler. Husorden kan ses på hjemmesiden sbf1.dk. 

Overtrædelse af husorden kan medføre opsigelse 

af lejemålet. Der er blevet fundet en død rotter 

og vi har fundet brud på kloakkerne, som tegn på 

at rotter er brudt op der.  

 

DIVERSE KNALLERTER, CYKLER MM. 

Der står nogle knallerter, cykler, ladvogne mm. 

Forskellige steder på SBF’s område. Venligst stil 

disse i cykelstativer eller andre steder der er be-

regnet til det. Vi vil, hvis vi observere en knallert, 

cykel eller cykelanhænger, som har stået samme 

sted i lang tid, sætte en seddel på og efter et 

stykke tid bortskaffe genstanden.   

 

INDKØBSVOGNE. 

På det sidste har vi også observeret nogle ind-

købsvogne der står og flyder. Hvis I har brugt en 

indkøbsvogn til at køre jeres varer hjem i, så be-

des I køre vognen tilbage til supermarkedet.  

 

LEGETING. 

Legeting som cykler, løbehjul, skateboard mm. 

Skal ikke efterlades foran opgangsdørene så alle 

andre skal gå hen over dem, med fare for at fal-

de. Så vær venlig at få jeres børn til at sætte dis-

se legeting mere hensigtsmæssigt. 

 

TIL SIDST. 

Disse henstillinger og opfordringer kommer vi 

selvfølgelig med, fordi vi, og her tror vi det gæl-

der for de fleste beboere også, gerne vil have at 

vores boliger og udendørs områder ser så pæne 

ud som muligt.  

 

Med dette vil vi ønske jer alle en dejlig sommer. 

 

  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 
            
   

 


