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Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt onsdag fra kl. 17.30-18.30. 
Kontorets e-mail-adresse: sbf@kabelnettet.dk .    
Hjemmeside: www.sbf1.dk   
Kontorets telefonnr.: 38 79 09 36   Internt telefon nr.: 010119   Kontorets faxnr.: 38 74 62 14 
Varmemesterkontorets telefonnr.: 77 31 85 01    Int ernt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en. Bestyrelsesmedlemmer: Richard 
Weihe, Jette L. Nielsen og Ulla Scott. Suppleanter:  Elly Christensen og Karin Ryder. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

November 2003 
 
Så er det atter tid til lidt opsamling og nye oplysninger fra bestyrelsen.  
 
Vaskerier.  
Vi har de sidste måneder fået en del henvendelser og klager over, at vasketiderne ikke bli-
ver overholdt. Det har betydet, at nogle beboere ikke har kunnet komme i gang med at va-
ske til den tid, som de har bestilt. 
 
Vasketiderne i samtlige tre vaskerier er følgende: 
Kl. 07.00-10.00, 10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00 og 19.00-22.00 alle dage . 
 
Vaskerierne skal være tømt og alle  maskiner klar til brug, når den næste tur begynder. 
 
Hvis en vasketur ikke  er påbegyndt en halv time efter normal starttid, er det tilladt for alle 
andre beboere at bruge vaskekælderen (også selvom man ikke har reserveret tid). Hvis 
man benytter vaskerierne midt i en vaskeperiode, skal man være meget  opmærksom på, at 
man kan nå at blive helt  færdig med alle  maskiner inden den næste beboer har tur. 
 
Knallertskur.  
Den tidligere varslede oprydning i knallertskuret er blevet udskudt en måneds tid og vil der-
for foregå midt i december . Vi skal i denne forbindelse opfordre alle de personer, som har 
en nøgle til knallertskuret og som endnu ikke har afleveret en seddel til kontoret med navn 
og nummer på deres nøgle, om snarest at gøre det. 
 
Hærværk.  
Vi har desværre været ude for mere hærværk på vores ejendom. Denne gang drejer det sig 
om, at et aflåst el-målerskab, placeret i opgangen Spøttrupvej 8, er blevet brudt op. Det er 
desværre en dyr affære for foreningen og dermed os alle, når den slags sker. 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


