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Affaldshåndtering 
Vi har generelt for meget skrald – hvis vi 

ikke snarest få nedbragt vores mængder af 

husholdsningsaffald, bliver vi nødsaget til at 

øge renovationen. Hvis vi bliver nødt til dette 

ender denne ekstra udgift på jeres husleje. 
     Vi har også konstateret personnavngivne 

medicin- og madrester i storskralds contai-

neren. Hvis Københavns kommune opdager 

dette, udløser det en økonomisk bøde fra 

kommunen. I lyset af dette tænkte vi at det 

var hensigtsmæssigt at opridse de forskellige 

regler for affaldssortering: 
 

 

Køkkenaffald skal pakkes forsvarligt ind i 
        skraldeposer og disse skal lukkes for- 
        svarligt. Køkkenaffald skal altid smides 
        i affaldsskakten og må ikke smides andre 
        steder. 
Aviser og papirer skal smides i de opstillede 
        papirscontainere. 
Glasflasker og metaldåser skal smides i de 
        opstillede glas- og metalcontainere. 
Pap skal foldes sammen og smides i de 
        opstillede papcontainere. 
Elektronik – småt i elektronisk container, 
        stort ved den store container. 
Maling og kemikalier skal stilles ved miljø- 
        skabet, hvor det bliver låst inde af ejen- 
        domsmesteren. 
Batterier skal smides i de opstillede con- 
        tainere med orange låg. 
Hård plast skal smides i de opstillede plast- 
        containere. 
Medicinrester skal afleveres på apoteket. 
 

 
Alt andet kan smides i den store container. 

Men containeren skal altid  kunne lukkes. 

Hvis containeren er fyldt op, må man ikke  

efterlade ting ved siden af, men vente til 

containeren er tømt. Derfor skal man bære 

det tilbage til sin lejlighed eller kælder. Så det 

var måske en idé at se efter først inden man 

bærer affald ned til containeren. 

 
Køkkenaffald må under ingen omstændig-

heder smides i den store container. 
 

 

 
 

Vi har konstateret at der omkring knivholt-

vej 13 ikke bruges askebæger, det svineri skal 

ophøre snarest! 
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Fra de gamle arkiver … 
 

 
 

Dette er nok det ældste billede der eksisterer 

af Knivholtvej – eller det der senere blev til 

Knivholtvej. Boligblokkene til den bebyggelse 

der senere blev opført af »Boligforeningen for 

Funktionærer og Arbejdere ved Københavns 

Sporveje«, var på daværende tidspunkt endnu 

ikke bygget. 

     Billedet må være fra sidst i 1930’erne eller 

først i 1940’erne og er taget fra altanen på 

2. sal af Poul Vogelsang, der i en årrække var 

ejer af ismejeriet på hjørnet af Bangsbovej og 

Knivholtvej. 

     Bygningen i midten er Knivholtvej 1-5 som 

dengang lå i landlige omgivelser omgivet af 

en af de mange gartnerier der dengang lå i 

området. 

     Knivholtvej 16 hørte i nogle år til Bangsbo-

vej idet ejendommen på hjørnet iflg. ældre 

udgaver af Kraks Vejvisere havde numrene 

78 og 80. Knivholtvej havde endnu ikke fået 

sit navn da billedet blev taget. Nummer 78 på 

Bangsbovej eksisterer heller ikke i dag. 

    Til orientering blev Bangsbovej navngivet i 

 
1920, Skibelundvej i 1933, Knivholtvej i 1939 

og Spøttrupvej fik først sit navn i 1944. 
 

Ligger du inde med nogle billeder fra »de 

gamle dage« vil vi meget gerne låne dem; 

eller har du en sjov fortælling du gerne vil 

dele med os, så kontakt venligst bestyrel-

sen. 

 

Brandveje 
Vi har tilbage i november 2016 varslet at de 

trappe- og kælderområder, der er brandveje, 

skal være fri og uden effekter. Vi har stadig 

lidt udfordringer her. Vi har her i år været 

nødsaget til at varsle det direkte i en opgangs 

postkasser. Her var det med glæde, at efter 

udløbet af tidsfristen var opgangen fri og 

ryddelig. Det er selvfølgelig noget vi løbende 

vil holde øje med, men bestyrelsen og ejen-

domsmesteren er ikke alle steder. Så hvis det 

bliver for slemt i din opgang, så tal med din 

nabo eller kontakt bestyrelsen – opgangen er 

en brandvej! 

 

Elektronisk nyhedsbrev 
Vi tidligere skrevet om at vi gerne ville sende 

elektroniske nyhedsbreve eller andet materi-

ale rundt til jer. Vi har fået ca. 5 mails retur 

med elektronisk kontakt information. Så på 

det grundlag har vi vurderet at tiden endnu 

ikke er inde til at der kan sendes elektroniske 

nyhedsbreve ud. 

     Vi vil dog sende det ud elektronisk til de få 
der har tilsluttet sig samtidig med at det 
leveres i samtlige postkasser. 
     Tilmelding til elektroniske nyhedsbreve 
kan stadig sendes til sbf1@sbf1.dk eller 
afleveres på kontoret. 
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