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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 

 

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BOLIGFORENING – SBF1                EKSTRA • November 2017 

 

Ekstraordinær 
generalforsamling 
Som følge af Birger Eckstrøms ønske om at 
fratræde med øjeblikkelig virkning som 
organisationsformand, indkaldes herved til 
ekstraordinær generalforsamling torsdag den 
7. december kl. 19 i beboerlokalet. 
     Da der kun er et punkt på dagsordenen 
forventes mødet at blive et kort møde. 
     Tilmelding er ikke nødvendig. 
 

Ansættelse af ny 
ejendomsmester 
 

Det er med glæde at afdelingsbestyrelsen kan 
meddele at have ansat Søren Orth som ejen-
domsmester med første arbejdsdag 1. decem-
ber 2017 under de forhold som nævnt i sidste 
nyhedsbrev november. Fra os i bestyrelsen 
skal lyde en stor tak og velkomst til Søren, 
der venter ham en stor opgave. Vi i bestyrel-
sen vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe 
Søren til en god start i sit nye job og vi beder 
jer beboere om at tage godt imod Søren og 
hjælpe ham godt tilrette i sit nye job. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventelister i foreningen 
I forbindelse med udveksling af information 
mellem organisations- og afdelingsbestyrel-
sen gik data tabt. Vi i afdelingsbestyrelsen 
har fået genskabt de fleste ventelister, det vi 
har kunnet genskabe er opdateret på hjem-
mesiden. Dog hvis I bemærker at noget af det 
vi har rekonstrueret ikke er korrekt bedes I 
meddele det enten på mail – sbf1@sbf1.dk – 
eller i kontorets åbningstid. 
     Vi har dog betydelige mangler i listen over 
hvem der har barnevognsrum, det vil vi selv-
følgelig gerne have på plads, så den liste også 
kan blive 100% ajourført med virkeligheden. 
Derfor må I meget gerne melde tilbage med 
hvem I er og hvor (hvilket bogstav er der på 
jeres rum) snarest muligt! Til de beboere der 
er i lykkelige omstændigheder så må I ende-
lig ikke holde jer tilbage – vi har flere ledige 
barnevognsrum. 
     Fra nu af er det også muligt at få oplyst sit 
nummer på en given venteliste på kontoret. 
Og når der kommer ændringer til lister vil de 
også blive opdateret på hjemmesiden snarest 
muligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⊳ 

mailto:sbf1@sbf1.dk
http://www.sbf1.dk/
mailto:sbf1@sbf1.dk


2 

Rensning af 
udluftningskanaler 
Dette projekt er lige om hjørnet. Hvis der 
ikke er nogen til stede i lejlighederne, så sørg 
for at få afleveret nøgler til ejendomsmeste-
ren eller lave en aftale med en nabo! 
 
Det er bare vigtigt at dette projekt ikke 
kuldsejler på grund af manglende nøgler, 
da vi bliver faktureret for spild af arbejds-
tid samt hele kontraktsummen 131.000 
kroner inkl. moms. 
     Og hvis det sker at projektet går i stå 
pga. manglende nøgler, så er det nogle 
trælse huslejekroner der er spildt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidsplan for rensning af ventalitation 

Mandag 13/11 Spøttrupvej 4-6-8-10 

Tirsdag 14/11 Spøttrupvej 12-14-16-18 
 

Onsdag 15/11 
 

Spøttrupvej 20 
Knivholtvej 7-9-11 
 

Torsdag 16/11 Knivholtvej 6-8-10-13 

Fredag 17/11 Knivholtvej 12-14 
 

Tidsplan for indregulering af ventilation 

Tirsdag 14/11 Spøttrupvej 4-6-8 

Onsdag 15/11 Spøttrupvej 10-12-14 

Torsdag 16/11 Spøttrupvej 16-18-20 

Fredag 17/11 Knivholtvej 7-9 

Mandag 20/11 Knivholtvej 6-11-13 

Tirsdag 21/11 Knivholtvej 8-10 

Onsdag 22/11 Knivholtvej 12-14 
 

Alle i tidsrummet kl. 8-16. Det er desværre 
ikke muligt at anvise et nøjagtigt tidspunkt. 
 


