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Kontorets åbningstider: 
Mandag fra kl. 0730-0830 samt 
onsdag i lige uger fra kl.1730-1830 
 

Ejendomsmester: Tom Mønster 
Ejendomsmesterkontoret: mobil 50 52 19 36 
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk 
Foreningens hjemmeside: www.sbf1.dk 
 

 

Bestyrelsen: 
 

Formand: Klaus Vestergaard Thomsen 
Næstformand/Kasserer: 
Irene Christensen-Orth 
Bestyrelsesmedlemmer: Mogens W. Andersen, 
Henrik Bock, Klaus Vorborg Jønsson 
Suppleanter: Bente Andersen, Jim K. Nielsen 

 

Administrator: 
 

Ejendomsselskabet VIBO 
Skt. Peders Stræde 49 A 
1018 København K 
Telefon 33 42 00 00 
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Opsigelse 
Til orientering, så har vores ejendomsmester 
valgt at opsige sin stilling fra sidst i novem-
ber måned. Derfor er bestyrelsen gået i gang 
med at kigge efter en anden vicevært/ejen-
domsmester og/eller alternative løsninger. 
 

Maling af opgangsdøre 
og plankeværk 
Vi har gennemført maling af opgangsdøre 
som et led i vores 10 års drift og vedlige-
holdelsesplan. 
     Maling af plankeværket fortsætter året ud 
og ind i 2018 – som vejret tillader det. 
 

Afgående og nye 
bestyrelsesmedlemmer 
samt suppleanter 
 

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til de 
gamle medlemmer af bestyrelsen samt sup-
pleanter for deres store virke i de mange år 
de har været med. Dernæst skal lyde en stor 
velkomst til nye medlemmer, Klaus Vorborg 
Jønsson som nyt bestyrelsesmedlem og lige-
ledes til suppleant Jim Kilegaard Nielsen i 
afdelingsbestyrelsen. 
     Vi har takket afgående medlemmer med 
lidt vin og en middag, hvor både afdelings- og 
organisationsbestyrelsen var tilstede, så alle 
kunne få hilst på hinanden under uformelle 
omstændigheder. 
     Det var vigtigt for os i afdelingsbestyrelsen 
at nye medlemmer møder afgående medlem-
mer så vi får det bedste afsæt for de kom-
mende år i bestyrelsen med de arbejds-
opgaver der foreligger. 

Ny husorden 
om hundehold 
Som vedtaget på afdelingsmødet i september 
så er nye hundehold ikke længere lovligt. 
     Ny husorden bliver omdelt så snart den er 
ratificeret af Organisationsbestyrelsens for-
retningsudvalg. 
 

Cykeloprydning 
Som nævnt i nyhedsbrevet september så 
forestår en cykeloprydning. Fristen for cykel-
oprydning er forlænget til 31. oktober 2017. 
Manillamærker kan stadig afhentes hos vores 
ejendomsmester. Cykler efter den dato der 
ikke er mærket med navn og adresse bliver 
fjernet uden varsel. 
 

Nyhedsbrevet fremover 
Dette bliver det sidste Nyhedsbrev omdelt 
direkte til jeres postkasse. Fremover kan det 
tages fra en holder ved siden af opslagstavlen 
(så snart vi får indkøbt holdere). 
     På sigt bliver det sådan at det blot kan 
hentes via hjemmesiden, printes ved henven-
delse på kontoret eller få det automatisk via 
vores Facebook-gruppe »Sporvejsfunktionæ-
rernes Boligforening«. 
 

Facebookgruppen 
»Sporvejsfunktionærernes 
Boligforening« 
Der skal fra bestyrelsen lyde en stærk op-
fordring til at melde sig ind i gruppen, for her 
får I alle nyhederne først. Ligeledes vil denne 
gruppe for fremtiden blive brugt til at akutte 
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meddelser. Sidst den blev brugt var da vi 
havde brand og var nødt til at afbryde gas-
forsyning i nogle opgange. 
 

Brand i lejlighed 
Vi har for nylig haft brand i en lejlighed. Dette 
medførte at vi i bestyrelsen blev spurgt af 
brandfolkene om hvor der lukkes for gassen. 
     Det vidste vi ikke; dette burde vi have styr 
på, det anerkender vi. Dette forhold retter vi 
op på snarest. 
 

Vaskeriet Knivholtvej 11 
Husk at dette vaskeri er parfumefrit! 
 

YouSee TV 
Som vedtaget på afdelingsmødet i september 
så er kontrakt med YouSee underskrevet. Vi 
mangler at høre tilbage fra Dansk KabelTV, 
som er udførende leverandør på ombygning 
af antenneanlæg, for hvornår de forventer at 
gå i gang samt hvornår de forventer at være 
færdige. 
     Dernæst så er priser fra afdelingsmødet 
ikke længere gældende, da programudby-
derne har hævet priserne således: 
 

Lille pakke: kr. 190 pr. måned 
Fuld pakke: kr. 518 pr. måned 
 

     Hermed også sagt at det ikke er sikkert at 
vi når i mål med opfyldelse af lovkravet om 
frit tv-valg pr. 1. januar 2018. 
     I hører mere så snart vi ved mere. 
 

Rensning af 
udluftningskanaler 
Rensning af udluftningskanaler, som var et 
ønske der blev fremført på Organisations 
mødet tilbage i maj, er nu nært forestående. 
     For at der ikke skal herske nogen tvivl så 
er det alle udluftningskanaler der bliver ren-
set, både køkken og bad. Det hele bliver ren-
set når leverandøren er inde i lejlighederne. 
     Det er meget vigtigt at i giver adgang jf. 
tidsplan, så I enten er hjemme eller efterlade 
en nøgle hos ejendomsmesteren, med tyde-
lig navn og adresse. At vi får adgang er vigtigt 
for efterregulering af sugeren på loftet, så 
den kan bliver indstillet bedst muligt. 
     De lejlighed der ikke frivilligt giver os ad-
gang, overvejer vi at skaffe os adgang til ved 
hjælp af en låsesmed – for beboernes egen 
regning! 

 

Sortering af bioaffald 
Ejendommen har modtaget affaldsbeholdere 
og der skulle nu være sat en grøn beholder 
med grønne affaldsposer og vejledning til 
behandlingen af bioaffald til alle beboere. 
     Så fremover: Alt bioaffald skal nu bæres  
 
 
 
 
 

ned og lægges i de nye affaldsbeholdere i 
gården. 
     Vi ved godt at det i starten vil være en vis 
tilvænning, men helt så galt som på Morten 
Ingemanns tegning er det nok ikke. 
 


