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VICEVÆRT 

Bestyrelsen vil gerne takke Michael for over 8 års 

ansættelse som vicevært hos os. Vi har fortalt Mi-

chael, hvor glade vi har været for ham. Michael 

har sidste dag mandag den 17 marts 2014, hvor 

Michael bl.a. vil vise den nye vicevært tilrette. 

 

Michael har bedt os om at få følgende med i Ny-

hedsbrevet: 

 
Til alle beboerne i SBF. 
Som de fleste ved går jeg på pension i slutningen 
af marts 2014. Da jeg ikke ønsker at holde nogen 
form for reception, vil jeg gerne hermed meddele 
at jeg har været 100% tilfreds med at være ansat i 
SBF. 
Det er nok det bedste sted jeg har været. Jeg tak-
ker for 8 dejlige år. Håber at den nye vicevært bli-
ver lige så tilfreds med at være ansat her. 

Med stor hilsen fra Michael Sædding 

 

Samtidigt med at vi siger farvel til Michael, vil vi 

også byde vores nye vicevært velkommen. Vores 

nye vicevært hedder Palle Jensen. Vi håber at I 

alle vil tage godt imod ham. Palle har alle de 

nødvendige kvalifikationer til at bliver en super 

god vicevært.   

 

 

HVEM LUKKER VI OP FOR? 

Vi har tidligere skrevet ud vedrørende vores op-

gangsdøre og hvem vi lukker ind. Det har vi bl.a. 

gjort for at beskytte vores ældre beboere mod 

tricktyve mm. Vi har fået et system tilbudt fra 

firmaet BEKEY, som betyder at avisbude og  

 

 

reklame uddelere alle selv har en kode til at åbne 

vores opgangsdøre.  

 

Derfor skal de ikke lukkes ind i opgangen mere af 

beboerne når de ringer på.  

 

Det betyder også at vi alle ikke bør lukke op for 

nogen som helst, vi ikke kender, når der bliver 

ringet på. Bude som med reklamer og/eller pizza-

reklamer skal henvende sig til BEKEY, hvor de så 

vil få udleveret en kode.  

 

Det vil sikre opgangene hvis vi alle efterlever det-

te og ikke åbner op for hvem som helst. 

 

 

DUER 

Vi har gennem et stykke tid observeret at en hel 

del duer bygger reder oppe under solfangeren. Vi 

lukker nu af, således at duerne ikke kan komme 

derind mere.  

Det vil betyder at vi har en flok duer, der er de-

sperate for at finde et sted at bygge rede og de 

vil forsøge at gøre det i nærheden. Så hermed en 

henstilling til at jage alle duer væk, som sidder 

på altaner eller som er i gang med at bygge re-

der. Vi håber snart at duerne finder et andet sted 

at leve. 

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


