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»En sang fra de varme lande«
Opgange holdes fri for effekter
Ifølge Brandmyndighedernes bekendtgørelse
Paragraf 9, er det ikke tilladt at stille effekter i
opgangen.
Effekter er fx sko og diverse andre ting, der står
oppe ved dørene samt cykler, barne- og klapvogne
nede i opgangen.
Grunden er, at opgangen skal kunne bruges
som flugtvej i tilfælde af brand og lignende. Derfor
er det yderst vigtigt, at brandvæsnet kan komme
til uden problemer. Lige så vigtigt er det, at ambulancefolk kan komme op og ned med en båre.
Har du effekter stående, bedes du fjerne dem
omgående. Sker det ikke, vil du blive opkrævet for
den tid ejendomsmesteren bruger på at fjerne
tingene – og som minimum 500 kr. Beløbet vil
blive opkrævet sammen med huslejen.
Skakterne
er kun til køkkenaffald, som er pakket forsvarligt i
plastposer. Altså ikke noget med at stritte et par
stykker brugt køkkenrulle eller tømme
askebægeret direkte ud i skakten osv. Tænk lige
på, at vores ejendomsmester skal konfronteres
med alt det, vi andre smider ud. Og ville du selv
have den opgave?

Cigaretskodder
På fotoet kan du se, hvor mange skodder der er
blevet samlet foran én opgang. Det tager 1-5 år for
et skod at nedbryde sig selv i naturen. Hvis ikke
du selv tager ansvar for at smide det i en egnet
affaldsspand (til senere forbrænding), så beder du
andre om at rydde op efter dig, så vi undgår, at der
ligger dynger af cigaretskod. Og det var nok ikke
din mening.
Sortering af affald
Vi er desværre stadig ikke i mål med at sortere
affald korrekt. Hvis du er i tvivl om, hvordan dit
affald skal sorteres, så henviser vi til den husstandsomdelte pjece eller Københavns kommunes hjemmeside:
https://www.kk.dk/affaldssortering.
Bemærk især punktet »Søg på dit affald«, hvor man
kan søge på et specifikt stykke affald. Det kan gøre
sorteringen meget nemmere.
Hvis, der alligevel er noget du er tvivl om, spørg
hellere ejendomsmesteren før du sorterer.
Container til storskrald
Dine ting skal ned i containeren og aldrig stilles
ved siden af. Tjek, om der er plads, før du begynder at bære dine sager derned. Som tidligere meddelt, har vi overvågningskamera ved containerpladsen, og hvis beboer identificeres, bliver man
opkrævet et engangsbeløb på 500 kr. sammen
med næste husleje

HOV– har vi ikke læst om nogle af disse punkter før, tænker I måske. Jo da, mange har. Meeen,
den er vist også smuttet for andre. For ellers behøvede vi jo ikke gentage punkterne. Der er megen
informa-tion og mange regler, man skal forholde
sig til, når man bor i en ejendom – vi ved det, men
sådan er det jo bare i det virkelige liv.
Så kom frisk venner og hjælp os med at forkorte
nyhedsbrevene i fremtiden.
På forhånd tak.
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Indkaldelse til generalforsamling
i organisationen
SBF1 indkalder hermed til generalforsamling
mandag den 17. maj 2021, kl.19 i beboerlokalet
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
a. Valg af referent
b. Valg af stemmeudvalg
2. Organisationsbestyrelsens beretning,
herunder forretningsførelse
3. Organisationsregnskab og afdelingsregnskab
2019/20 med tilhørende revisionsrapport og
forelæggelse af budget for Organisationen
4. Indkomne forslag vedr. Organisationen
5. Valg til organisationsbestyrelsen
a. Valg af kasserer. Irene Christensen Orth
afgår efter tur og er villig til genvalg
b. Mogens Wilcken Andersen afgår efter tur og
er villig til genvalg
c. Valg af 2 suppleanter. Camilla Thøgersen
afgår efter tur
6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår at vi
fortsætter med VIBOs revisor
7. Eventuelt
Adgang til Organisationens generalforsamling
har alle husstandens medlemmer og hver
husstand har 2 stemmer uanset størrelsen på
husstanden.
Forslag til Organisationen skal være bestyrelsen
i hænde senest mandag 3. maj 2021.
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