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Kontorets åbningstider: 
Mandag fra kl. 07

30
-08

30
 samt 

onsdag i lige uger fra kl.18
30

-19
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  

 

 
Vaskeriet Knivholtvej 8 
Vaskeriet er igen åbent efter hærværket, hvil-
ket blev en stor belastning, pengemæssigt for 
foreningen. 
 

Vaskerierne 
Alle vaskerierne er stadig gratis, så længe 
kontorerne er lukket pga. (COVID-19). 
     Beboere som har hængt vaskelås på en 
dato på tavlen, hvis I ikke benytter datoen, 
hæng venligst låsen på parkeringsskinnen, så 
en anden beboer kan benytte vasketiden. 
 

Corona (COVID-19) 
Følg myndighedernes anvisninger og pas på 
hinanden! 
 

Skakter 
Trods gentagne opfordringer i Nyhedsbrevet 
til at sortere affald korrekt, samt at der ikke 
smides affald i skakten uindpakket. 
     Dette er sidste advarsel, nu har I henover 
påsken til at sortere korrekt. Vi er mange 
hjemme i øjeblikket og det sætter ekstra pres 
på skakternes kapacitet. Hvis sortering ikke 
gennemføres bliver de lukket permanent 
efter påsken, grundet COVID-19, samt for 
ejendomsmesterens sikkerhed. Herefter vil 
restaffaldscontainerne nu være at finde i 
baggårdene. 
     Vi henstiller til at de ikke bliver overfyldte 
(låget skal være lukket) af hensyn til rotter, 
fugle samt for at minimere muligheden for 
smitte. 
 

Rotter 
Vi har konstateret at barnevogne der står 
udenfor er et oplagt sted for en rotte at op-
holde sig. Det gælder også under altaner og 
døre til kældre der ikke er lukket. Så derfor 
for din egen skyld: Sæt din barnevogn i dit 
barnevognsrum og luk døren til kælderen. 
Undlad også at fodre fuglene da det tiltræk-
ker pelsdyret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 
ønsker alle en 

God Påske 
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