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BEBOERMØDE I SEPTEMBER.  
Beboermødet vil blive holdt i Adventskirken man-
dag den 26 September 2016 kl. 19.00. Indkaldel-
se kommer senere. 
 
SIDSTE NYT OMKRING MUR RENOVERING. 
Nu er der kommet stillads op i gården bag byg-
ning Knivholtvej 6 til 14 og arbejdet er gået i gang. 
Derfor skal vi henstille til at alle lukker deres vin-
duer og de små ventilationshuller der sidder i 
køkkenet helt til, så I undgår  støv og snavs. 
Det er strengt forbudt at være på stilladset og 
det er tillige yderst farligt. Der må heller ikke fjer-
nes eller flyttes nogen som helst ting fra stilladset, 
som gør at I kan åbne Jeres vinduer. Vinduer skal 
holdes lukket, mens der er opsat stillads. 
Når der stilles stilladser op ved altanerne vil al-
tandøren blive blokeret udefra, så de ikke kan åb-
nes, så længe stilladset står der.  
Entreprenøren regner med at det tager ca. 3 uger 
med fuge- og murer arbejdet og de regner med at 
stilladset i alt skal stå i omkring 6 uger.  
 
E MAIL ADRESSE MED MERE.  
Hvis du ønsker nyhedsbrevet hurtigere eller andre 
informationer fra Bestyrelsen eller ejendomsme-
steren kan du med fordel oplyse os om din E Mail 
adresse og/eller dit mobilnummer. Det er naturlig-
vis helt op til dig om du vil give os de informatio-
ner. 
Indtil videre vil Nyhedsbrevet stadig blive delt til 
samtlige postkasser uanset om du har oplyst din 
E Mail adresse. 
Disse oplysninger vil blive vedligeholdt i vores be-
boerdatabase og vil kun blive vedligeholdt hvis 
DU giver os besked om ændringer.  
 
Du kan sende oplysningerne til sbf1@sbf1.dk. 
 
 
 
 
 

 
RESERVERING AF HAVEANLÆG  

Beboerne kan IKKE reservere haveanlægget til 
f.eks. en fødselsdag eller lignende. Haveanlægget 
er for ALLE og alle har ret til at være der. Man er 
meget velkommen til at bruge anlægget til fød-
selsdage og lignende, men man kan ikke forvente 
at have anlægget for sig selv.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


