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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: Camilla Thøgersen, Karin Ryder 

 

Administrator: 
 

Ejendomsselskabet VIBO 
Skt. Peders Stræde 49 A 
1453 København K 
Telefon 33 42 00 00 
Mail: vibo@vibo.dk 
Hjemmeside: www.vibo.dk  

 

 
 

Information om 
corona-virus (COVID-19) 
 

Som du måske har hørt i medierne er smittetallet 
stigende. Statsministeren har meldt ud om nye 
restriktioner for at bringe smittetallet ned. Det 
synes vi, skal tages alvorligt, og vi har derfor be-
sluttet følgende: 
 

Ejendomsmester- og bestyrelseskontoret 
er lukket 
Foreløbigt indtil slut februar 2021 (indtil andet 
bliver meldt ud). 
Både bestyrelse og ejendomsmester arbejder 
stadig, men kan kun kontaktes via telefon eller 
mail (se kontaktinformation på side 1). 
 

Vaskerier/vaskekort 
Indtil slut februar 2021 kan beboerne vaske 
gratis (indtil andet bliver meldt ud). 
     Håndsprit vil fremover blive sat op i alle vaske-
rier. Vi opfordrer alle til at bruge det flittigt. 
 

Cykeloprydning 
Hermed 2. varsel af cykeloprydning. Det gennem-
føres som tidligere udmeldt slut februar 2021. 
 

Vejbump 
Vi er løbet ind i lidt udfordringer med politi-
tilladelsen da den, i forhold til det tilbud vi har 
indhentet, ikke kan godkendes. Det oplæg politiet  
vil acceptere er »rigtige« vejbump i asfalt, hvilket  
omkostningsmæssigt er af en helt anden stør-
relse – og noget vi som bestyrelse ikke kan bud-
gettere med for 2021. Det foreløbige estimat for 
ét vejbump er anlægsmæssigt ca. 30.000 kr. plus 
eventuelle omkostninger til en rådgiver. Derfor 
vil projektet blive stillet som forslag til afdelings-
mødet 2021 og, hvis vedtaget, indarbejdet i 
budgettet for 2022. Det er noget som vi ikke har 
budgetteret med for 2021 (det budget der blev 
vedtaget på seneste årsmøde). 
 

Renholdelse af fællesområdet 
Vi oplever til stadighed, at de indendørs fælles-
områder (kældergange, forrum til kælderrum 
etc.) bruges som samlingspunkt om aftenen af 
nogle unge mennesker i ejendommen, hvor de 
også efterlader flasker og cigaretter mv. Det er 
ikke det indendørs fællesområder er beregnet til, 
og det er også en overtrædelse af husordenen. 
Desuden er rygningen forbundet med en betyde-
lig risiko for brand. 
     På de udendørs fællesområder – specielt i 
gården ud mod Netto – er vi plaget af, at der blive 
smidt flasker og cigaretter ud fra en lejlighed (vi 
håber det kun er én). Hvis en person får en flaske 
i hovedet, kan det ende meget uheldigt. Derfor: 
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hvis I, kære beboere, ser hvilken lejlighed, der 
bliver kastet ud fra, så giv meget gerne besked til: 
 

 bestyrelsen på mailen sbf1@sbf1.dk 
 vores ejendomsmester på telefon 5052 1936 

eller ejendomsmester@sbf1.dk 
 eller endnu bedre; send jeres klage direkte til 

Vibo. 
Det er ret vigtigt, at vi kommer dette til livs inden 
en person kommer til skade. Når vi konkret ved, 
hvem der står bag kasteriet, får den/de lejlig-
hed(er) en husordenssag efter sig via vores 
advokat. 
 

Brug af carporte 
Vi har observeret, at en del carporte bruges til 
andre ting end bilparkering. Carporte er udeluk-
kende til at parkere sin bil i. De er ikke til cykler, 
stilladser eller andet. Og nok engang skal vi nævne, 
at biler ikke skal holde i andenposition, men 
udelukkende på fliserne inde i carporten. 
 

Spred glæde i din opgang 
– det er helt gratis 
Hvis du har været ude i mudder eller jord mv., 
så tramp lige en ekstra gang på måtten i din 
opgang. Det ser jo bare bedre ud, når trappen 
ikke ligner noget, der næsten kan beplantes?. 
Skulle den alligevel smutte, så kast et blik 
bagud, grib en kost og vær med til at holde din 
opgang pæn – en lille indsats, der bringer stor 
glæde. 
 

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 – trods Corona – at det nye år 
bliver et godt år for både beboere og 

for foreningen. 
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Kontorets åbningstid 2021 
 

Mandag  Onsdag 
 

Alle mandage 7:30 - 8:30 
 

 
 

Hver anden onsdag i LIGE uger 
18:30 - 19:30 
 

Undtagelser:  Uge Dato 
    

5. april – 2. påskedag  52 23. december 2020 - LUKKET 

24. maj – 2. pinsedag  2 13. januar 
  4 27. januar 

  6 10. februar 
Ejendomsmester- og bestyrelses-  8 24. februar 

kontoret holder foreløbig lukket  10 10. marts 

indtil slutningen af februar 2021  12 24. marts 
(indtil andet bliver meldt ud).  14 7. april 

  16 21. april 
   18 5. maj 

  20 19.maj 

  22 2. juni 
  24 16. juni 

  26 30. juni 
  28 14. juli 

  30 28. juli 
  32 11. august 

  34 25. august 

  36 8. september 
  38 22. september 

  40 6. oktober 
  42 20. oktober 

 
 
 
Kopi af denne oversigt 
kan hentes på kontoret 

 44 3. november 

 46 17. november 
 48 1. december 

 50 15. december 
 52 29. december 

 2 12. januar 2022 
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