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Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt hver anden onsdag fra kl. 17.30-18.30. 
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk .       
Hjemmeside: www.sbf1.dk   
Kontorets telefonnr.: 3879 0936   Internt telefonnr .: 010119   Kontorets faxnr.: 3879 9303 
Varmemesterkontorets telefonnr.: 7731 8501    Inter nt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en Orth. Bestyrelsesmedlemmer: Ri-
chard Weihe og Carsten Frølund. Suppleanter: Anne S vendsen. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

Oktober 2005 
Reception for Ole. 
Fredag den 7/10-2005 var det Oles sidste arbejdsdag og i den anledning blev der afholdt en 
reception i og ved beboerlokalet Spøttrupvej 4. Receptionen var dejligt velbesøgt af beboe-
re, håndværkere, familie og venner. Oles gavebord bugnede af dejlige gaver og vi skulle 
hilse fra Ole og sige at han havde en rigtig dejlig dag. 
 
Ole har også bedt os rette en stor tak til alle de beboere der dukkede op og gjorde hans 
sidste dag særlig og en stor tak for alle de dejlige gaver Ole fik. 
 
SBF's historie. 
I forbindelse med Oles reception, gik snakken naturligvis om gamle dage ligesom den gjor-
de da vi havde jubilæum tidligere på året. Der blev fortalt historier om hvordan der var den-
gang. Det kunne være spændende at samle alle disse historier i et fælles værk. Hvem har 
lyst, evner og overskud til at få nedskrevet disse historier og samlet dem i et værk. Bestyrel-
sen stiller gerne lokaler, computer med mere til rådighed. 
 
Skraldevognene ud af gården. 
Vi har nu fået anskaffet os en vogn, der kan løfte skraldespandene op fra skraldekældrene 
og efterfølgende køre skraldespandene ud fra gårdene, således at skraldevognene ikke me-
re skal køre inde i vores gårde.   
 
Intern overtagelse af ledige lejligheder.  
Når en lejlighed bliver ledig, kommer der et opslag om den ledige lejlighed op i samtlige op-
gange. På de sedler er der en meget kort ansøgningsfrist, normalt 4-5 dage. Vi er i nogle til-
fælde blevet spurgt op det var muligt at bese lejligheden før et eventuelt ja. Det kan vi des-
værre ikke formidle i bestyrelsen, men det må alene være op til den mulige ansøger at tage 
kontakt til den beboer der fraflytter for et muligt kik på lejligheden. 
Et ja til en intern ledig lejlighed indenfor fristen er bindende.    
 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


