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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  

 

 
 

Generalforsamlingen i 
Organisationen er aflyst 
Generalforsamlingen i Organisationen mandag 

den 18. maj er aflyst på grund af myndigheder-

nes påbud. Generalforsamlingen vil bliver holdt 

på et senere tidspunkt når forholdene bliver 

normaliseret. Regnskab og budget omdeles når 

vi har det. 

     Vi vil derfor foreslå at den nuværende besty-

relse fortsætter i et år til 2021. Evt. spørgsmål 

kan rettes til sbf1@sbf1.dk eller pr. post. 

 

Stort affald 
I fortsættelse af forrige nyhedsbrev omkring 
affaldshåndtering, så skal stort affald i den store 

container placeret i den store blå container ved 

Spøttrupvej 20 og ikke i skraldegården på Kniv-

holtvej 6. Hvis containeren er fuld, skal man selv 

opbevare det indtil der igen er plads, det skal 

ikke stilles ved siden af. 
 

Brandveje 
Efter henstilling fra brandmyndighederne skal 

brandvejene til Knivholtvej 6 og Spøttrupvej 20 

holdes fri. Hvis der bliver brand, så kører brand-

væsenet igennem og evt. skade på brandkører-

tøjer påhviler ejer at køretøjet der har holdt 

ulovligt parkeret foran en brandvej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gratis vask og åbning 
af ejendomskontoret 
Vi åbner igen for ejendomskontoret mandag 

den 8. juni og hermed er det også slut med 

gratis vask. Ved åbning af kontoret må der kun 

være en beboer til stede på kontoret ad gangen, 

resten må vente udenfor. Så når en ekspedition 
er færdig kan den næste kan gå ind når første 

ekspedition er færdig. Vaskerier vil være gratis 

frem til ca. 1 uge efter 8. juni. 

 

Vasketider 
Overhold vasketiderne de er til for det samme. 

Vasketiderne er som følger: 
 

7-10 10-13 13-16 16-19 19-22 
 

Hvis en har sat sig på en vasketid og denne ikke 

er påbegyndt efter en halv time, så må en anden 

gerne tage turen hvis man er færdig inden 

næste vasketid begynder. 

     Bemærk af maskinerne slukkes kl. 22 og 
tændes først igen dagen efter kl.7. 
 

Parkering 
Vi er i dialog med Københavns kommune om 

hvad vi kan og må gøre på henholdsvis Kniv-

holtvej og Spøttrupvej, men det kommer til at 

tage tid for alle ændringer skal godkendes af 

kommunen. 

 

mailto:sbf1@sbf1.dk
http://www.sbf1.dk/
mailto:vibo@vibo.dk
http://www.vibo.dk/
mailto:sbf1@sbf1.dk

