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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  

 

 

Svømmebassin/legetøj i gården 
Kære forældre til de børn der benytter gården 

til hyggelig leg. I bedes rydde op i kælderrum-

met hvor vi har legetøjet. Vedrørende brug af 

svømmebassiner henstiller vi til at I tænker på 

vandforbruget og genbruger vandet. 

     Da vi har fået lukket gården af kan det fyldte 

bassin sagtens bruges dagen efter. 

 

Kontor/vaskerier 
Kontoret genåbner mandag den 8. juni.  

Vi beder, i den forbindelse, om at man over-

holder hygiejneforskrifterne og bruger hånd-

sprit og at der kun opholder sig én person, ud-

over bestyrelsesmedlemmerne, inde på konto-

ret ad gangen, så derfor: vent udenfor, hvis du 

kan se at der allerede er en person inde på 

kontoret. 

     Ejendomsmesterkontoret forbliver lukket 

og henvendelse foretages enten på mail 
ejendomsmester@sbf1.dk eller på telefon 

5052 1936. 

     Da kontoret åbner vil vaskerierne bliver om-

stillet til betaling i løbet af uge 24 – så husk at få 

tanket vaskekortet op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skakter 
Som I ved har vi foreløbig lukket af for skak-

terne i 4 opgange og yderligere 2 opgange er på 

vippen til at få lukket deres affaldsskakter. 

     Det er vigtigt at I overholder reglerne for 

brug af skakten. Hvis Arbejdstilsynet kommer 

på uanmeldt tilsyn bliver alle skakter lukket! 

     Derudover og allervigtigst: Det drejer sig 

også om vores Ejendomsmesters sikkerhed og 

helbred. Vi ønsker ikke at skakterne skal være 

lukket for evigt, men der vil gå en rum tid inden 

de bliver åbnet igen, indtil alle har forstået føl-

gende: 
 

Pak jeres restaffald til skakten ind og sorter 

alt jeres affald! 
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