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Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt onsdag fra kl. 17.30-18.30. 
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk .    
Hjemmeside: www.sbf1.dk   
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36   Internt telefon nr.: 010119   Kontorets faxnr.: 38 74 62 14 
Varmemesterkontorets telefonnr.: 77 31 85 01    Int ernt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en Orth. Bestyrelsesmedlemmer: Ri-
chard Weihe, Carsten Frølund og James Lewis.  Ingen  suppleanter. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

December 2004 
Fodring af katte.  
Vi vil meget kraftig anmode om, at der ikke stilles mad til katte eller andre dyr på gaden eller 
i gården. Det er forbundet med en meget stor risiko for at tiltrække rotter. Især i år hvor der 
meldes om et meget stort antal rotter i Københavns kloaknet skulle rotterne gerne blive i 
kloakkerne og ikke færdes oppe blandt os. 
 
Henstilling af barnevogne med mere.  
I henhold til husorden er det ikke tilladt at stille barnevogne med mere i opgangene. Det er 
til stor gene for de øvrige beboere og for trappevaskerne. De effekter der ikke hører hjemme 
i opgangene bedes fjernet. 
 
Jul og Nytår.  
Juletræer skal, når de har aftjent deres værnepligt, bæres ned og stilles i gården mellem 
kælderen Spøttrupvej nr. 20 (Varmemesterrummet) og kælderen nr. 18 (Kontoret), ved den 
lille container. 
Gavepapir bedes I samle i store sække og bære ned i skralderummene. 
 
Åbningstider på kontoret i julen 2004. 
Der er åbent normalt på kontoret mandag morgen den 20. december, onsdag aften den 22. 
december, mandag morgen den 27. december og torsdag morgen den 30. december. 
Der vil være ekstraordinært åbent onsdag aften den 5. januar 2005. 
Fra årsskiftet vil åbningstiderne på kontoret være: 
Hver mandag morgen mellem kl. 7:30 – 8:30 
Hver anden onsdag mellem kl. 17.30 –18:30, men kun i lige uger. 
Der vil ikke længere være åbent torsdag morgen mere.  
 
Fundne nøgler.  
Der er fundet en hel del nøgler i løber af året, så hvis du har tabt en nøgle er det måske 
værd at kikke ned på kontoret. Måske er den fundet og ligger der. 
 
Til slut, vil vi gerne fra bestyrelsen ønske alle beboere en  
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


