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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: Brian Olsen, Camilla Thøgersen 

 

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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Fastelavn 
Igen i år holder 
foreningen faste-
lavn. Det foregår 
søndag 3. marts 
mellem 13 og 15 i 
den store gård. 
     Det er en glæde 
endnu engang at få 
lov at invitere til 
fastelavn og der vil 
som sidste år være en tønde til både børn og 
voksne. 
     Til børnene vil der være præmie til bedste 
udklædning samt en godtepose. Tilmelding er 
nødvendig og skal ske senest 25. februar til 
ejendomsmesteren i hans kontortid. Prisen 
er 10 kroner pr. barn. 
     Bestyrelsen glæder os til at se jer! 
 

Skralderummet 
Skralderummet på Knivholtvej mod Netto er 
ikke til storskrald, det skal stadig i containe-
ren i den store gård. Der er fundet rigtig 
meget storskrald derovre som vores ejen-
domsmester har måttet tage sig af. Den tid 
(og løn) kunne godt være brugt bedre! 
     Desuden er der også blevet fundet klar glas 
derovre – det er rimeligt dumt når vi har 
børn der leger derovre. 
 

 

 

 

 

 

Kældre 
Der er nu igen ved at være en del efterladte 
effekter (herunder cykler) i kældre, under 
trapper og ved de små kælderrum,. Cykler 
skal i cykelstativ eller eget kælderrum og der 
er plads i cykelstativer og cykelkældre efter 
sidste oprydning! 
     På grund af brandfare skal de områder 
holdes fri. Vores ejendomsmester begynder 
snarest efter udgivelse af dette nyhedsbrev at 
fjerne effekter fra kældre. Udlevering kan 
herefter kun ske i kontorets åbningstid hver 
anden onsdag mod et gebyr på 100 kroner! 
 

Udlejning gennem Vibo 
Som efterlyst på afdelingsmødet i september 
2018 følger her en beskrivelse af hvordan 
udlejning foregår jf. den lovgivning der er 
tilknyttet almennyttige boliger. Udlejningen 
er delt i følgende kriterier: 
 

1.  Kommunal anvisning 
2.  Genhusning 
      (hvis der siges nej - udlejes via venteliste) 

3.  Venteliste 
4.  Kommunal anvisning 
5.  Venteliste 
6.  Venteliste 
7.  Kommunal anvisning 
8.  Venteliste 
9.  Fleksible kriterier 
      (det vil sige ressource stærke mennesker 
      fx med fast arbejde eller under uddannelse) 

 

Vi i bestyrelsen synes dog ikke helt det er det 
billede vi ser ved indflytninger og en dialog 
med Vibo er igangsat. 
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