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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.: 88 27 38 84    Int ernt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en Orth. Bestyrelsesmedlemmer: Ri-
chard Weihe og Carsten Frølund. Suppleanter: Anne S vendsen. 
 
Ejendomsfunktionær: Michael Sædding. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
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Parkering. 
Vi henstiller til, at der tages hensyn til øvrige beboere med mere, når man parkerer sin bil på 
Knivholtvej og Spøttrupvej. Lad venligst være med at holde direkte ud for opgangene såle-
des at taxaer, sygetransportere og andre biler, der skal bringe og hente beboere, kan holde 
tæt på opgangene. I sær når der ligger meget sne, som vi har haft på det seneste, bedes 
man tage meget hensyn. 
 
 
Kontoråbningstider.  
Der er blevet hængt en seddel op i alle opgange med kontoråbningstiderne for 2006. Der 
kan hentes yderligere eksemplarer på kontoret. 
 
 
Intern telefonliste.  
Der er blevet udarbejdet en oversigt over de interne telefonnumre. Man skal dog være op-
mærksom på, at ikke alle har tilsluttet en telefon til den interne linie. Der er også beboere 
der har valgt ikke at stå på listen, hvilket bør respekteres. 
 
 
Husorden. 
Med dette nyhedsbrev, vedlægges et forslag til ny husorden. Det er kun et forslag som be-
styrelsen håber at kunne vedtage på årsmødet. Læs venligst forslaget igennem og kom 
med ændringsforslag, hvis du har nogle. 
 
 
Avis containerne. 
Avis containerne har desværre i januar måned været ret fyldte, da R98 ikke har tømt dem 
som de skulle. Når det sker, at der ikke er plads i containerne, lad venligst være med blot at 
smide aviser, blade med mere ved siden af containeren. Brug den store container på ce-
menten ved Spøttrupvej 20 i stedet for. 
 
 



Side 2 af 2 

Skrald. 
Vi har store problemer med skrald der ikke pakkes forsvarligt ind. Vi har nævnt dette tidlige-
re, men i nogle opgange har det ikke hjulpet. Hvis det ikke bliver bedre, vil bestyrelsen lukke 
for nedfaldsskakterne i de opgange der er problemer. De værste opgange er Knivholtvej 7, 
Knivholtvej 12, Spøttrupvej 12 og Spøttrupvej 4. Pak nu det affald forsvarligt ind, så I, i frem-
tiden undgår at skulle gå ned med jeres skrald i skraldekælderen. 
 
 
Fastelavn. 
Hvis der er nogle forældre, der ønsker, at der skal holdes fastelavn for børnene, bedes I 
henvende jer til Carsten Frølund, intern telefon 010003. Hvis ingen henvendelser, ingen fa-
stelavn.  
 
 
Årsmøde. 
Årsmødet bliver i år mandag den 29. maj 2006.  
 
 
Bestyrelsen og kontortider. 
I de sidste måneder er det ofte sket, at beboere har henvendt sig privat til bestyrelsen på ti-
der, hvor der ikke er kontoråbnet.  
Alle henvendelser skal være i kontortiden. Vi er IKKE  bestyrelsesmedlemmer 24 timer i 
døgnet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


