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Kontorets åbningstider: 
Mandag fra kl. 0730-0830 samt 
onsdag i lige uger fra kl.1730-1830 
 

Ejendomsmester: Tom Mønster 
Ejendomsmesterkontoret: mobil 50 52 19 36 
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk 
Foreningens hjemmeside: www.sbf1.dk 
 

 

Bestyrelsen: 
 

Formand: Klaus Vestergaard Thomsen 
Næstformand/Kasserer: 
Irene Christensen-Orth 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Richard Weihe, Mogens W. Andersen, Henrik Bock 
Suppleanter: Bente Andersen, Birger Eckstrøm 

 

Administrator: 
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Skt. Peders Stræde 49 A 
1018 København K 
Telefon 33 42 00 00 

 

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BOLIGFORENING – SBF1                                 December 2016 

 

Glædelig Jul  
og Godt Nytår 

 

Bestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig god 
jul og et godt nytår. 
     Vi håber af det nye år bliver et godt år for 
både beboere og for foreningen. 

 

Juletræer og julepapir efter jul 
For at det hele ikke skal ende i kaos efter jul 
og nytår med bortskaffelse af gavepapir, 
papkasser, juletræer og andet affald, bedes 
følgende overholdt: 
 

Gavepapir bedes venligst båret ned i den 
store container – og må ikke kastes ned i 
nedfaldsskakterne! 

Papkasser m.m. skal klappes sammen og 
lægges i pap-containeren. 
 

Tomme dåser og andet metalaffald skal 
lægges i metal-containeren. 
 

Hård plast skal i de containere til hård plast. 
 

Juletræer skal afleveres på cementen ved 
den store container – men skal ikke smides 
op i containeren. 
 

Affaldssække kan hentes hos ejendoms-
funktionæren og må ikke indeholde dag-
renovation. 
 

Kontorets åbningstider i 2017 
Kontoret har åben alle mandage mellem 
kl. 730-830 – undtaget: 
 

 

17. april 
2. påskedag 

 

 

5. juni 
2. pinsedag 

 

25. december 
Juledag 

 

– og hver anden onsdag i lige uger mellem 
kl.1730-1830: 
 

Uge Dato  Uge Dato  Uge Dato 
        

  2 11. januar  20 17. maj  38 20. september 

  4 25. januar  22 31. maj  40 4. oktober 

  6 8. februar  24 14. juni  42 18. oktober 

  8 22. februar  26 28. juni  44 1. november 

10 8. marts  28 12. juli  46 15. november 

12 22. marts  30 26. juli  48 29. november 

14 5. april  32 9. august  50 13. december 

16 19. april  34 23. august  52 27. december 

18 3. maj  36 6. september    

 

Husk afregning af el i kælderrum 
De beboere der endnu ikke har betalt for el-
forbrug i ekstra lejede kælderrum bedes gøre 
det snarest på kontoret 
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Nye vaskekort til vaskerierne 
 

 
 

Da vores betalingssystem er blevet forældet i 
vores vaskerier, skal dette nu udskiftes. 
     Vaskerierne kan derfor ikke benyttes 
følgende dage: 
 

 

Knivholtvej 11 
 

 

Tirsdag 13. december 2016 
 

Spøtrupvej 8 
Knivholtvej 8 
 

 

Onsdag 14. december 2016 

 

     Mens dette står på vil der blive fri vask i 
de vaskerier der ikke er berørt. 
     Når det hele er skiftet, hvilket skulle tage 
højest 2 dage, skal der bruges nye vaskekort, 
da de gamle ikke vil kunne bruges mere. 
     Derfor udleveres der nye vaskekort til det 
nye system på Bestyrelseskontoret, hvor man 
samtidig kan få overført det beløb, som står 
på det gamle vaskekort til det nye. 
     Bestyrelseskontoret holder derfor ekstra-
ordinært åbent på nedenstående tider: 
 

 

Tirsdag 
13. december 

 

 

Onsdag 
14. december 

 

Torsdag 
15. december 

 

9-12 
18-19 

 

 

10-12 
1730-1830 

 

16-18 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 

Glædelig Jul 
 

 

og 

 

 
 

Godt Nytår 
 

 


