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Byggeprojekter 
Vores byggeri er ca. 3 uger forsinket. 
     Derfor kan flere dele blive udskudt til 
foråret, dette afhænger dog af vejret. 
     Rundingen over altandøren bliver ikke 
fuget om da den er stærk nok. Desuden bliver 
alle vinduer og altandøre pudset i række-
følgen som projektet skrider frem. 
     Hvis projektet (eller dele deraf) udskydes 
til foråret, så bliver stilladset nedtaget. 

 
Nu slukker 
youSee for 
FM radiosignaler 

 
Derfor skal alle der hører radio gennem 
antennestikket til at høre radio på en anden 
måde. Men kun hvis anlægget får signal via 
antennestikket. 
     Der findes 2 måder man fortsat kan høre 
radio på – gennem en stueantenne eller 
gennem en DAB+ radio. 
     youSee har i samarbejde med Elgiganten 
sørget for at alle beboere i SBF1 (faktisk alle 
boligforeninger der har youSee) kan få 20% 
rabat på en DAB+ radio. 
     Dette gøres ved at meddele Elgiganten 
rabatkoden som er: YOUSEERADIO. 
     Man kan også få en stueantenne gratis af 
youSee, og dette gøres ved at blive skrevet op 
via yousee.dk/tv2017. 
     Stueantennen bliver så leveret i slutningen 
af 2016 og der kan kun bestilles en stue-
antenne pr. husstand. 
   Hvis du kun hører radio med en "transistor-
radio" hvor der kan udtrækkes en antenne,  

 

skal der ikke anskaffes en anden antenne. 
    Det er kun hvis radioen får signal fra 
antennestikket. 
 

Oprydning inde 
Som varslet i sidste nyhedsbrev så er der 
gennemført en oprydning inde for at undgå 
brandfare. Oprydningen vil foregå løbende 
således at vi altid har den mest optimale 
flugtvej i tilfælde af brand. 
     De beboere der ikke efterlever dette vil 
bemærke at deres ting bliver fjernet fra 
opgangen/kælder. 
     Fra og med udsendelsen af dette nyheds-
brev kan udlevering kun ske hver anden 
onsdag i bestyrelsens kontortid. 
     For udlevering opkræves et gebyr på 
kr. 100 pr. gang. 
 

Vinduespolering 
Foreningen har indgået en fast prisaftale med 
Racoon omkring vinduespudsning. 
     Vinduespudsningen vil ske den første 
tirsdag i hver måned fra kl.7 og frem! 
     Hvorvidt I ønsker at benytte jer af til-
buddet er udelukkende op til jer. 
     Priserne er som følger: 
 

 
Udvendig Ind- og udvendig 

 

Små lejligheder 
Mellem lejligheder 
Store lejligheder 
 

 

100,- 
150,- 
150,- 

 

200,- 
250,- 
300,- 

 

Alle priser er inkl. moms og alt koordinering 
foregår udelukkende mellem beboer og 
Racoon.                                                                     ⊳ 
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     Racoon kan kontaktes på tlf. 70 275 475. 
     Der kan betales kontant ved pudsning eller 
ved at få tilsendt en regning. 
     Ved regning tillægges der et gebyr på 
Kr. 50,- for administration. 
 

Husk afregning af el i kælderrum 
De af jer der bruger EL i ekstra lejet kælder-
rum (her er der nogle få der stadig mangler 
at betale). 
    Betaling bedes venligst gjort snarest! 

 

Udendørs cykeloprydning 
Den udendørs cykeloprydning er gennem-
ført. De indsamlede cykler står på cementen. 
     Udsmidning af disse cykler vil gennem-
føres i uge 47 – altså fra nu på mandag den 
21. november 2016. 
     I Københavns Kommune varetages afhent-
ning og udsmidning af cykler af et privat 
firma i samarbejde med politiet! 
     Politiet oplyser at der er omkring 4 ugers 
ventetid på afhentning af cykler. 
 

  Parkeringsregler 
Som nogle af jer sikkert har erfaret, går der 
ind imellem parkeringsvagter rundt og 
udskriver parkeringsbøder. 
     Det er ikke tilladt at parkerer tæt på 
gadehjørner – og slet ikke hvor der er gule 
streger. 
     3-timers parkering, der er gældende flere 
steder i Vanløse, gælder ikke på Knivholtvej 
og Spøttrupvej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graffiti 
Vi har desværre haft graffiti på vores byg-
ninger. »Gavlmaleriet« er nu fjernet. 
     Omkostning i forbindelse med rensning 
af muren bliver en bekostelig affære for 
foreningen. 
     Der er andre steder i omegnen set til-
svarende graffiti, men vi mistænker ikke 
nogle af vores egne beboere. 
     Hærværket er naturligvis blevet politi-
anmeldt. 
     Derfor vil vi i bestyrelsen gerne opfordre 
alle til at holde øje med suspekte personer og 
give os besked. 
     Hvis I observerer personer som er i gang 
med at male graffiti (eller anden form for 
hærværk) på vores bygninger, bedes I straks 
ringe til politiet. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


