
1 

 

sbf  Nyhedsbrevet 
      Sporvejsfunktionærernes Boligforening                 December 2019 

 

 
 

 

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  

 

 

 
Rotter 
Vi har konstateret at barnevogne der står udenfor 
er et oplagt sted for en rotte at opholde sig. Det 
gælder også under altaner og døre til kældre der 
ikke er lukket. Så derfor for din egen skyld: Sæt 
din barnevogn i dit barnevognsrum og luk døren 
til kælderen. Undlad også at fodre fuglene da det 
tiltrækker pelsdyret. 
 

Skakter 
Vi har fået renset alle skakter, men det er til 
stadighed ikke alle der har forstået at restaffald 
skal i poser! Bioaffald skal i bioposer og bæres 
ned i gården. 
     Når der fx smides uindpakket og halvtomme 
bøtter med cremefraiche ud, så vil vi opleve at 
opgangen kommer til at lugte og det kan vi ikke 
rigtig gøre noget ved da skaktrensning ikke er 
afsat i budgettet for 2020. 
     Generelt er vores konto til månedlige renhold-
ning meget anstrengt. I sidste uge brugte vores 
ejendomsmester ca. 3 timer på at få tømt en skakt 
fordi den var stoppet fuld af pizzabakker. 
 

Rullerummet på 
Knivholtvej 11 
Rullerummet er nu renoveret og er genopstået 
som et kombineret rulle- og tørrerum. 

 

Juletræer, gavepapir og andet 
affald efter jul 
For at det hele ikke skal ende i kaos efter jul og 
nytår med bortskaffelse af gavepapir, papkasser, 
juletræer og andet affald, bedes følgende over-
holdt:  
 

 

Gavepapir bedes venligst båret ned i den 
store container – og må ikke kastes ned i ned-
faldsskakterne! 
 

Papkasser m.m. skal klappes sammen og 
lægges i pap-containeren. 
 

Tomme dåser og andet metalaffald skal læg-
ges i metal-containeren. 
 

Hård plast skal i de containere til plast. 
 

Juletræer skal sættes i det tomme areal til 
højre for tørregården ved Knivholtvej 6. 
 

Affaldssække kan hentes hos ejendoms-
ejendomsmesteren og må ikke indeholde dag-
renovation. 
 

 

Nytår 
Vi ved der er festligt med raketter og batterier! 
     Men man kan godt rydde lidt op efter sig selv, 
specielt flasker bør fjernes så vi undgår glasskår. 

 
 

Glædelig Jul 
og 

Godt Nytår 

 

 
 

Bestyrelsen ønsker alle beboere en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Vi håber af det nye år bliver et godt år 
for både beboere og for foreningen. 
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