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September 2008 

SUPPLEANTER 

Da det ikke lykkedes at vælge suppleanter på 

årsmødet, efterlyser vi stadigvæk 2 suppleanter, 

som har lyst til at være en del af SBF’s bestyrel-

sen.  

 

 

ÅBENT HUS 

Søndag den 5. oktober 2008 fra kl. 11.00 til kl. 

12.00 vil Karina og Mette holde åbent hus i deres 

”nye” lejlighed, som er den første lejlighed vi har 

slået sammen. Lejlighederne Spøttrupvej 12, 1. 

tv. og 2. tv. er slået sammen til en stor lejlighed 

med trappe mellem de 2 lejligheder. Efterfølgen-

de vil bestyrelsen byde på lidt at drikke og lidt 

godt at spise i beboerrummet fra kl. 11.00.   

 

 

VASKERI KNIVHOLTVEJ 11 

Vi lovede på årsmødet at vi ville kigge på, om der 

kunne lægges noget loftisolering i vaskekælderen 

Knivholtvej 11, men der er desværre ikke plads til 

isoleringen.  

 

 

STORSKRALDCONTAINEREN 

Det er blevet opserveret flere gange at beboere 

smider køkkenaffald og andet affald der ikke hø-

rer hjemme i storskraldcontaineren. Vi vil kraftig 

henstille til at dette ophører øjeblikkeligt, da vi 

ellers risikerer at få en kæmpe bøde og efterføl-

gende ikke kan få en storskraldcontainer frit stil-

let til rådighed.  

Så for alles skyld. Smid køkkenaffald i skakten el-

ler læg det i affaldscontainerne i skralderumme-

ne. 

 

Det er også blevet opserveret at nogle håndvær-

kere der tømmer deres arbejdsbiler for affald i 

storskraldcontaineren. Det er ikke meningen at 

storskraldcontaineren skal fungere som affalds-

container for håndværkere. I skal sørge for at få 

afhændet jeres arbejdsaffald andre steder.  

 

 
 
Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 


