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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: 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  

 

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BOLIGFORENING                                                     Juni 2019 

 

 

Foreningens 
75 års jubilæum 
I den forbindelse søger vi gamle billeder af 
ejendommen og andre festlige begivenheder. 
Billeder og andet materiale kan afleveres på 
kontoret. 
     Festen bliver som tidligere udmeldt holdt 
lørdag den 17. august, så reserver allerede 
dagen nu. Særskilt invitation er på vej. 
     Tilmelding må meget gerne foregå via 
MobilePay 18522, men skrive lige hvor 
mange børn og voksne det omhandler, det 
gør det med maden nemmere.  :-) 
     Vi i bestyrelsen glæder os til at se jer! Lidt 
af sløret for hvad der kommer til at ske kan vi 
godt afsløre: Det bliver en dag med konkur-
rencer, fest og farver og ikke at forglemme 
god mad. 
 

Skraldesortering 
Det er endnu engang nødvendigt at gøre op-
mærksom på at vores skraldesortering ikke 
fungerer. I den forbindelse bliver der nu op-
hængt sorteringsvejledninger i alle opgange. 
     Ligeledes henstår der stadig efterladte 
effekter i opgange og kældergennemgange. 

Vi pointere igen igen igen at dette er brand-
veje og  skal holdes frie. Som tidligere ud-
meldt fjer-nes efterladte effekter uden varsel. 
     Vi er også ude i et omfang nu hvor det ikke 
længere er noget vores ejendoms mester skal 
bruge tid på, men må hyre et eksternt firma 
til at gøre dette. Det koster naturligvis men 
det er man åbenbart villig til at betale. hvilket 
kan få indflydelse på en evt. huslejestigning. 
 

Hjemmeside redaktør 
Vores hjemmeside trænger til en kærlig hånd 
som vi i bestyrelsen ikke har kræfter til at 
tage os af. Derfor søger vi blandt jer beboere 
en som kan give vores hjemmesiden et løft og 
i samme ombæring en grundig oprydning. 
     Arbejdet er frivilligt. 
 

Badebassin 
Forældre der har børn der benytter bade-
bassinet i den store gård. Der skal altid være 
mindst én forældre tilstede der holder opsyn. 
     Der må aldrig sendes børn i gården uden 
opsyn og selvom der er andre forældre i går-
den, så kan det ikke forventes at de holder øje 
med dit barn. 
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