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BARNEVOGNSRUM. 

I cykelkældrene har vi en række barnevognsrum, 
som primært er til forældre med små børn. Hvis 
der ikke er behov for disse run til forældre med 
små børn, kan disse lånes ud til andre beboere og 
det bliver de flittigt.  
I nogle cykelkældre, mangler vi at få styr på 
hvem, der låner disse barnevognsrum, så det ville 
være dejligt, at få en henvendelse fra Jer der lå-
ner et barnevognsrum. Det kan evt. gøres via vo-
res hjemmeside, hvor I kan bruge den kontakt 
formular til bestyrelsen, der ligger der. I er også 
velkommen til at sende en mail på sbf1@sbf1.dk 
Det er især i cykelkældrene Knivholtvej 13, Kniv-
holtvej 9, Spøttrupvej 6 og Spøttrupvej 14 at der 
mangler overblik. 
 
PARKERINGS BØDER. 

Til advarsel, så er parkeringsvagterne begyndt at 
skrive parkeringsbøder, hvis der parkeres ulovligt 
f.eks. ved de gule striber.  
Samtidigt vil gerne gøre opmærksom på, at hvis 
der bliver parkeret ulovligt foran Containeren på 
Spøttrupvej og vognmanden ikke kan komme til, 
vil boligforeningen blive faktureret 2500 kr., som vi 
vil viderefakturere til den der parkere foran con-
taineren. Vi vil også uden varsel melde det til poli-
tiet eller parkeringsvagterne. Så for Jeres egen 
skyld og for vores, undlad venligst at parkere der.  
 
 
 
 
 
 

 
STJÅLET TØJ FRA TØRRERUM. 

Vi har desværre igen oplevet, at der forsvinder 
dyrt mode- og mærketøj fra tørrekældrene. Vi vil 
gerne advare mod at hænge dyrt og attraktivt tøj 
op i tørrekældrene, da erfaringen desværre viser 
at det forsvinder. 
 
PAP I PAPCONTAINEREN. 

Til sidst en lille bøn. Når der smides pap i papcon-
taineren, så vær venlig at klappe pappen sam-
men, så den fylder mindst muligt. 
 
EL AFLÆSNING. 

Der er blevet aflæst el til de kælderrum, der er ud-
lejet. El regningen kan betales på kontoret i åb-
ningstiden. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


