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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: 
 

Ejendomsselskabet VIBO 
Skt. Peders Stræde 49 A 
1018 København K 
Telefon 33 42 00 00 
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Statusrenovering af murværk 
Renoveringen af murværket er nu næsten 

gennemført og vi forventer aflevering inden 

ugens udgang. Indtil da pågår der mindre 

genopretningsopgaver samt murarbejde på 

kælderskakter. 
 

Renovering af opgange 

Vi har totalrenoveret opgangene på Knivholt-

vej 7 og 9. Linoleum er udskiftet og opgangen 

er malet. 

 

Lys i opgange 

Vi udskifter løbende lys i opgangene, så det 

tænder automatisk. Det er sket i flere op-

gange og udskiftningen vil ske løbende. 

 

Rotter og fodring af dyr 

Selv om det er en sympatisk tanke at tænke 

på dyrene i naturen ved at fodre dem, så 

tiltrækker det altså rotter, når katte og fugle 

bliver fodret. Så vil vil gerne fra bestyrelsen 

opfordre til, at der ikke fodres eller kastes 

mad ud af vinduerne. 

 

Vinduespolering 

I nyhedsbrevet november 2016 annoncerede 

vi et samarbejde med Racoon omkring 

vinduespolering. Dette har Racoon ønsket at 

ophæve grundet for høje omkostninger til 

administration. 

Kælderdøre males 

Vi har fået malet kælderdørene på Knivholt-

vej 6-14, og det synes vi er blevet rigtig flot. 

 

TV 

Pr. 1. januar 2018 træder der en ny lov om-

kring frit tv-valg til alle i kraft. Vores nuvæ-

rende antenneanlæg understøtter ikke dette. 

     Derfor skal der findes en ny tv-løsning, der 

kan vedtages på afdelingsmødet i september. 

     Vi vil derfor gerne invitere jer til at deltage 

i dette arbejde, enten som et samarbejde med 

bestyrelsen eller også kan I vælge at danne 

jeres egen gruppe. 

     Opstartmøde for dette bliver tirsdag den 

4. juli  kl.19 i beboerlokalet, hvor det 

videre forløb aftales. Rammerne I kan opere-

rer under bliver ganske vide, I må kontakte 

leverandører, holde møder med dem osv. 

Det eneste I ikke kan er at binde foreningen 

skriftligt til en leverandør. 

     Bestyrelsens holdning til en kommende 

tv-løsningen er, at den skal være økonomisk 

fordelagtig for foreningen og brugermæssigt 

skal den kunne betjenes af samtlige beboere i 

foreningen. 

     Så vel mødt! 

 

Indsætning af penge 
på vaskekort 
 

Vi har gennem et stykke tid testet MobilePay 

og er nu klar til at lancerer det overfor jer. Vi 
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har gjort dette fordi det er blevet sværere og 

sværere for os at komme af med kontanter. 

På den måde nedbringer det også mængden 

af kontanter vi har liggende. 

 

Politi 

Vi har været nødsaget til at kontakte det 

lokale politi. Vi har en stærk formodning om 

at der foregår salg af euforiserende stoffer i 

foreningen og brugen af disse har vi iagttaget 

sker i diverse kælderområder. Derfor er der 

indgået et formelt samarbejde med det lokale 

politi, og I vil derfor også kunne forvente at 

politiet er mere til stede i vores område end 

normalt. 

 

De er da søde 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Elektronisk nyhedsbrev 
Er du interesseret i at modtage vores nyheds-

breve som en vedhæftet fil i din mail? 

     Så tilmeld dig og få elektroniske 

nyhedsbreve ved at sende en mail til 

nyhedsbrev@sbf1.dk og skriv dit navn, 

adresse og hvilken mail-adresse vi skal sende 

nyhedesbrevene til – så vil du fremover få 

vores nyhedsbreve pr. mail 

 

 

mailto:nyhedsbrev@sbf1.dk

