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Kontorets åbningstider: 
Mandag fra kl. 07

30
-08

30
 samt 

onsdag i lige uger fra kl.18
30

-19
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  

 

 

Brug af pergolaen/gårdene 
Gårdene og pergolaen bliver brugt flittigt speci-
elt nu i det gode vejr. Vær dog opmærksom på 
at der skal være ro fra kl. 22 på hverdage (inkl. 
søndag) og på fredage og lørdage fra kl. 23 og 
frem. Som vedtaget i »Ordensregler for ophold i 
haveanlægget (og dermed pergolaen)«. Den 
fulde tekst kan ses her: 
https://sbf1.dk/onewebmedia/Ophold%20i%2
0haveanlægget%2020150611.pdf 
     Vi har medtaget dette punkt da der er en del 
som har klaget over at deres nattesøvn bliver 
afbrudt, da folk er begyndt at forsamles efter 
kl. 22 og frem til midnat og der tales højt. Så 
tænk på din nabo der måske skal tidligt op. 
 

Hjørnet Knivholtvej/Spøttrupvej 
Vi har også en del beboere der er begyndt at 
forsamle sig på dette hjørne, de taler ikke så 
højt, men ryger mange cigaretter – så brug 
skraldespanden ved gitterporten den er der for 
det samme. 

 

Vaskerier – specielt Knivholtvej 11 
Vi har haft en del besøg af vores vaskerimand 
udelukkende grundet overfyldte maskiner samt 
at tøj sidder i klemme i døren - det har været 
dyrt og unødvendigt. 
 

Beboerlokalet (covid-19) 
Beboerlokalet kan stadig lejes på de samme 
vilkår som tidligere. Dog må der max. være 20 
personer tilstede grundet covid-19! 
 

 

 

 

 

 

Bede 
Bestyrelsen ved godt at bedene ikke ser alt for 
godt ud, vi har hyret folk ind til denne opgave, 
så der gerne skulle ske forbedringer med disse. 
Derudover har vi fået monteret vandudtag flere 
steder så de kan blive vandet. 
 

Parkering 
Grundet parkerings trængselproblemer som 
følge af Københavns Kommune har indført par-
keringsrestriktioner omkring os, så indføres der 
parkeringsrestriktioner på Spøttrupvej således 
at alle beboer (inkl. Knivholtvej) med bil eller 
firmabiler som bor her skal registrerer sig med 
ens nummerplade, mere om dette i særskilt 
dokument. Knivholtvej er ikke omfattet af par-
keringsrestriktioner, da denne vej ikke er vores 
men Københavns Kommunes og de har ikke 
flere midler at hjælpe med. 
 

Generalforsamling 
i Organisationen 
Som tidligere meddelt, blev der ikke afholdt 
generalforsamling for Organisationen grundet 
Corona. 
     Men regnskaberne for 2019 bliver som sæd-
vanligt omdelt til alle husstande. 
     Det store overskud på 1,4 mio.kr. på afdelin-
gens regnskab, skyldes hovedsageligt tilbage-
betaling af ejendomsskatter for årene 2012 til 
2018, som der tidligere er orienteret om på 
afdelingsmødet i septemer 2019. 
     Hvis der er spørgsmål til regnskabet, kan de 
stilles via mail til ejendommen, på den sædvan-
lige mailadresse sbf1@sbf1.dk. 
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