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Kontorets åbningstider: 
Mandag fra kl. 07

30
-08

30
 samt 

onsdag i lige uger fra kl.17
30

-18
30

 
 

Ejendomsmester: Søren Orth 
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: Mogens W. Andersen, 
Henrik Bock, Klaus Vorborg Jønsson 
Suppleanter: Brian Olsen, Camilla Thøgersen 

 

Administrator: 
 

Ejendomsselskabet VIBO 
Skt. Peders Stræde 49 A 
1453 København K 
Telefon 33 42 00 00 
Mail: vibo@vibo.dk 
Hjemmeside: www.vibo.dk  

 

 

Afdelingsmødet 
Afdelingsmødet afholdes 

 

mandag den 23. september kl.19 
i Heerupsalen på Vanløse Kulturstation. 

 

Endelig indkaldelse kommer senere (dette er dog 
at betragte som foreløbig indkaldelse jf. forenin-
gens vedtægter). 
     Begynd allerede nu at tænke på forslag – jo 
bedre de er forberedt med økonomi og deslige, jo 
hurtige kan bestyrelsen behandle dem. 
     Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 
den 9. september 2019, enten i postkassen eller på 
mailen sbf1@sbf1.dk 
 

75 års jubilæumsfesten 
Kære alle – sikke en fantastisk aften. 
 

    
 

Håber I alle morede jer og tusind tak for det fine 
fremmøde! 
 

Afregning af el-forbrug 
i ekstra kælderrum 
Det er igen tid for betaling af el-forbrug for de 
beboere der har lejet et ekstra kælderrum. 
     Så husk at få ordnet betalingen på kontoret. 
 
 
 
 
 
 

Cykeloprydning 
Hermed varsel om cykel-
oprydning i november så alle 
løsgående/ikke mærkede 
cykler fjernes! 
Vi sørger for manillamærker 
til mærkning. 

 

Mursten i døren … 
… blokering af gade- og kælderdøre! 
Det er i orden, hvis man skal op og ned med 
meget, at man sætter en sten i klemme i døren – 
men det betyder også at den skal fjernes igen når 
man er færdig med at bære op. 
     Det må og skal ikke være en festinvitation til 
ubudne gæster – så hold dørene låst. 
 

Nyhedsbrevet 
Få vores nyhedsbrev leveret direkte som ved-
hæftet fil til din mail-adresse, så er du altid sikker 
på at få nyhedsbrevet og anden information fra 
SBF1. Tilmelding foretages fra vores hjemmeside 
www.sbf1.dk. 
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