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November 2014

TILLADELSE TIL AT HOLDE HUND.  

På beboermødet den 29 september 2014 blev det 

vedtaget at det er tilladt at holde hund hos SBF. 

Vi har nu skrevet de regler om hundehold, der vil 

være gældende. Disse er vedlagt dette nyheds-

brev. Der er lige et par ting, vi gerne vil præcise-

re. Det koster 100 kr. i gebyr for at få tilladelse 

til at holde hund i lighed med reglerne for katte-

hold.  

I reglerne står der bl.a., at hunde ikke må være 

over 50 cm i henhold til Dansk Kennel Klubs op-

lysninger om de forskellige racer. Det betyder, at 

hvis man ansøger om en hunderace, hvor højden i følge 

Dansk Kennel Klub angives til 46-51 cm for hanhunde, 

så regnes der med den højeste højde (altså de 51 cm) 

uanset om der ansøges om en han- eller en hunhund. 

Der må påregnes en behandlingstid på omkring 14 

dage før en tilladelsen kan gives. Ansøgninger sti-

les til afdelingsbestyrelsen eller til VIBO. 

 

BETALING FOR STRØM I DE STORE KÆLDERRUM.  

Husk at få betalt for strøm forbrug i de store 

kælderrum, så beløbet ikke lige pludseligt bliver 

rigtig stort. Mogens har for nyligt opgjort alle må-

lerne.  

 

BIRKELUNDEN.  

Vi vil gerne henstille til at der ikke bliver smidt 

eller stillet ting i Birkelunden eller på andre af 

SBF’s fællesarealer, således at det ligner en los-

seplads. Det vil nemlig skabe en fornemmelse af 

at ”her kan man bare smide sit affald”. Effekter, 

der ikke er doneret til fællesbrug, vil blive fjer-

net af viceværten. I husorden står der bl.a. at 

”Løse effekter vil uden varsel blive fjernet”. Det-

te gælder i opgange såvel som de fælles grønne 

områder.  

 

CYKELOPRYDNING.  

Cykeloprydningen er i gang og der er blevet fjer-

net en hel del cykler uden mærkat. Så hvis du ik-

ke har fået sat mærkat på din cykel og den nu er 

væk, står den formentlig i gården bag Spøttrup-

vej.   

 

VASKEKORT.  MØNTER MODTAGES IKKE MERE. 

Endnu en gang vil vi gerne meddele at da det nu 

koster penge i banken at få vekslet mønter vil vi 

kun modtage sedler når der skal indsættes på va-

skekort.  
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