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Cykeloprydning

Afdelingsmødet

Det er tid til en cykeloprydning igen, der er
rigtig mange cykler rundt omkring der burde
smides ud. Det gælder både udendørs og
cykler i cykelkældrene.
Der kan afhentes manilamærker på kontoret til at sætte på cyklerne med navn og
adresse, hvorefter cykler uden manillamærker fjernes efter 1. oktober 2017.

Afdelingsmødet den 18. september
Kære beboer!
Det er vigtigt at du møder op, da der skal
stemmes om fremtidig levering af TV og ny
husorden for foreningen.
Og generelt, så er det denne gang om året
hvor du kan blive hørt!
Husk at årsmødet denne gang ikke foregår
i Adventskirken, men i Vanløse Kulturstation, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse.
Da der ved årsmødet skal stemmes om en
ny husorden, vil disse blive sendt ud elektronisk til dem af jer vi har en mail-adresse vi
kan sende den til. Hvis du ikke er tilmeldt
elektronisk post fra foreningen, kan der hentes et eksemplar på kontoret i åbningstiden.
Indkaldelsen vi blive omdelt til alle samt
sendt via mail. Endvidere kan indkaldelsen
ses på vores hjemmeside sbf1.dk og på
facebook.

Renovation
Københavns kommune gennemfører yderligere sortering af køkkenaffald. Dette har
opstart i vores område fra mandag den
18. september, hvor hver enkelt lejlighed
får tildelt en ekstra skraldespand kun til bioaffald.
Bio-affald, dvs. kartoffelskræller, kaffegrums og andre fødevarer skal i udleveret
særskilt beholder. Der leveres også til foreningen special beholder der bliver placeret
i gårdene.
Det betyder at alt bio-affald skal bæres ned.
Emballagen til bio-affald kan stadig kommes i
nedfaldsskakten.

Afregning af el-forbrug
i ekstra kælderrum
Det er igen tid for betaling af el-forbrug for
de beboere, som bruger meget el i ekstra
lejede kælderrum, så husk at få ordnet
betalingen på kontoret.

Tømning af askebægere
i affaldsskakter
Vores ejendomsmester har gjort opmærksom
på at der i enkelte opgange tømmes askebægere direkte i affaldsskakten. Dette er
brandfaremæssigt ekstremt farligt!
Hvis der er den mindste glød tilbage og
den får fat, så virker skakten som en fødekilde for ilden.
Så når I smider aske ud, så tænk jer om!
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Indkøbsvogne
Der har på det seneste stået adskillige indkøbsvogne fra supermarkeder (Netto og
Føtex).
Disse bedes afleveret til de respektive
supermarkeder og ikke sættes ved opgangene
og ved kælderskakterne.

Affaldsposer i skakterne
Der smides stadig affaldsposer i skakterne
som ikke er forsvarligt lukket. Vi henstiller, at
alle affaldsposer skal være lukket.

Rensning af luftkanaler
I løbet af oktober/november vil arbejdet med
at rense luftkanalerne blive igangsat. Endelig
tidsplan vil blive meddelt særskilt til de
enkelte beboere.

Renovation af opgange
Opgangene Spøttrupvej 6 og 14 er under
renovering. Opgangene bliver malet og der
bliver lagt nyt linoleum på trapperne.
De næste 2 opgange bliver Spøttrupvej 16
og 20. Nærmere information vil blive meddelt i god tid.

Information vedrørende TV

Boligforeningens start
for 75 år siden
SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES
BOLIGFORENING

er stiftet den 9. September 1942. Foreningens
Formaal er at opføre gode og sunde Boliger til
den billigst mulige Pris, fortrinsvis for Funktionærer og Arbejdere ved Københavns Sporveje.
INDMELDELSE
Ved Indmeldelse maa betales et Indskud paa
5 Kr., der tilfalder Foreningens Hovedkasse, og
senest et Aar efter Indmeldelsen, eller naar Bolig udtages, indskydes en Foreningsandel paa
40 Kroner.
MEDLEMSRETTIGHEDER
Ethvert Medlem faar et Medlems-Nummer, og
Retten til at udtage Lejligheder gaar i Nummerfølge, dog at børnerige Familier er fortrinsberettigede til visse Lejligheder.
…

Sådan stod der bl.a. i den brochure som interesserede kunne få udleveret inden »Etagehusbebyggelsen ved Knivholtvej i Brønshøj«
var gået i gang.
Byggeriet gik i gang i august 1943 og de
første beboere flyttede ind i 1944. Om 2 år,
i 2019, er det altså 75 år siden de første beboere flyttede ind.

Information om de forslag der kan stemmes
om ved årsmødet, vil blive husstandsomdelt i
den kommende weekend.
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