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Kontorets åbningstider: 
Mandag fra kl. 07

30
-08

30
 samt 

onsdag i lige uger fra kl.17
30

-18
30

 
 

Ejendomsmester: Søren Orth 
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 
1453 København K 
Telefon 33 42 00 00 
Mail: vibo@vibo.dk 
Hjemmeside: www.vibo.dk  
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Invitation 
til indvielse 
af gårdgrill 
 

I anledning af vi 

har fået en fast grill 

i gården inviterer 

bestyrelsen hermed til fest lørdag den 

1. september i tidsrummet 16-23. 

     Tilmelding er nødvendig, men gør det 

gerne snarest så vi ved hvor mange I kom-

mer. Tilmelding kan ske i kontortiden og det 

koster 50 kroner for voksne og 25 kroner for 

børn. Vi søger for maden og I medbringer 

selv drikkevarer. Tilmelding og betaling 

lukker mandag den 13. august af hensyn til 

bestilling af mad. 

     Og ja grillen er åben for brug nu, hvis I nu 

undrer jer! 

 

Beskæring af træer 
Træerne i den lille gård på Knivholtvej er nu 

beskåret færdige og de er blevet rigtig flotte. 

Vi fortsætter senere på måneden med at be- 

skære de store træer i den store gård. 
 

 

Cykeloprydning 
– ude som inde 
Vi igangsætter en cykel-

oprydning nu da der står 

rigtig mange cykelvrag og børnecykler rundt 

omkring, som ikke ser ud til at blive brugt. 

 

I skal ikke foretage jer noget, det klarer  

vores ejendomsmester. Vi varsler det alle-

rede nu og igen i august – for i september 

bliver de fjernet permanent fra ejendommen. 

     Cykeloprydning gælder også knallerter og 

el-scootere. Få en plads i knallertskuret – en 

nøgle til knallertskuret koster 200 kroner. 

Ellers ryger det ud. 

 

Overholdelse af vasketider 
Vi er blevet gjort opmærksom på at nogle be-

boere har svært ved at forstå hvordan vores 

vaskerier fungerer og specielt overholdelse af 

vasketiderne. Derfor følger vaskeri reglement 

her: 

http://sbf1.dk/onewebmedia/Vaskeri%20Re

glement%2020150803.pdf,  

eller I kan få et eksemplar printet ud på kon-

toret. 

 

Nyhedsbrevet 
Hvis du vil være sikker på at få vores nyheds-

brev, så få det sendt til din indbakke i dit 

mailprogram. Tilmelding foretages fra vores 

hjemmeside www.sbf1.dk. 

 

Betaling af el-forbrug 
i ekstra kælderrum 
De af jer som har brugt meget EL i ekstra 

lejede kælderrum, er det nu tiden for be-

taling. Betaling foretages på kontoret. 
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Døre i ejendommen 
 

Når I holder dørene til op-

gangene åbne fx i forbindelse 

med at I opholder jer i den 

store gård, så husk at lukke 

dørene igen mens I opholder 

jer i gården. Åbne døre til 

opgangene indbyder lidt for meget til at 

uønskede elementer har frit spil. 
 

Dato for afdelingsmødet 

Datoen for afholdelse af afdelingsmødet er 
 

tirsdag den 18. september kl.19 i 

Heerupsalen på Vanløse Kulturstation 
 

Reserver dagen allerede nu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glædelig 
sommer 
til alle 
 
 

Vi fra bestyrelsen 

ønsker jer alle en 

fortsat varm og solrig sommer! 
 
 


