
 

 
 
 
 
 
 
Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt onsdage i lige uger fra kl. 17.30-18.30. 

Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk    
Hjemmeside: www.sbf1.dk  
Ejendomsmester kontorets telefonnr.: 88 27 38 84     
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm  
Kasserer: Irene Christensen-Orth  
Bestyrelsesmedlemmer: Richard Weihe, Mogens W. Andersen og Klaus Vestergaard Thomsen   
Suppleanter: Bente Andersen og Henrik Bock 
Ejendomsmester: Tom Mønster 
 
Administrator: Ejendomsselskabet VIBO, Skt. Peders Stræde 49 A, 1018 Kbh. K. Tlf. 33 42 00 00 

 
September 2016 

 
 
SIDSTE NYT OMKRING MUR RENOVERING. 
Arbejdet med renovering af murværket er i fuld 
gang og arbejdet skrider fremad. De 3 uger som 
vi skrev om i sidste nyhedsbrev at det ville tage af 
udføre fuge- og murerarbejdet har vist sig ikke 
helt at holde stik på første etape. Det har taget 
længere tid og håndværkerne var meget forsinket 
i de første uger. Men de har lovet at de vil indhen-
te det tabte.  
Som I sikkert også har bemærket kommer der ik-
ke stillads op på alle bygningerne. Derimod bru-
ges der nogle løfte platforme, der hvor det er hen-
sigtsmæssigt.   
 
MALING AF MURSTEN PÅ ALTANER. 

Når renoveringen kommer til altaner, hvor der er 
malet på mursten, vil denne maling blive fjernet 
og det vil fremover ikke være tilladt at male på 
murstenene. Gør man dette alligevel vil man ved 
fraflytning komme til at betale for at få malingen 
fjernet. 
 
LÅS PÅ LÅGEN IND TIL NETTO. 
Vi har desværre være nødt til at sætte lås på lå-
gen ind til Netto 
Det har vi gjort, fordi personer fra Jyllingevej fyl-
der op i vores affaldscontainere samtidigt med at 
personer fra vores side smider ting i deres af-
faldscontainere og for at gøre det sværere for 
dem at parkere deres biler på Knivholtvej. 
 
BEBOERMØDE. 
Husk beboermøde i adventskirken mandag den 
26 september 2016, kl. 19.00. 
På årets beboermøde vil vi give AI ca. en halv 
time til at fortælle om murrenoveringen og hvor 
der samtidigt kan stilles spørgsmål i lighed med 
det møde vi havde i vores eget beboerrum. 
 
 

 
 
VASKEMASKINE I VASKEKÆLDER KNIVHOLTVEJ 11. 

Den store vaskemaskine (maskine 3) skal lukkes 
forsigtigt for at starte ordentligt hver gang. Hvis 
man lukker lågen for hårdt eller smækker den i 
med stor kraft, vil maskinen få problemer med at 
starte.  
Samtidigt vil vi gerne gøre opmærksom på at va-
skemaskinerne ikke må slukkes på kontakterne. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
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