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Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt hver anden onsdag fra kl. 17.30-18.30. 
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk .       
Hjemmeside: www.sbf1.dk   
Kontorets telefonnr.: 3879 0936   Internt telefonnr .: 010119   Kontorets faxnr.: 3879 9303 
Varmemesterkontorets telefonnr.: 7731 8501    Inter nt telefonnr.: 010121 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Birger Eckstrøm. Kasserer: Irene Christens en Orth. Bestyrelsesmedlemmer: Ri-
chard Weihe og Carsten Frølund. Suppleanter: Klaus Vorborg og Anne Svendsen. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

August 2005 
Ole stopper. 
Vores ejendomsfunktionær gennem en menneskealder Ole Schubell stopper desværre hos 
os for at gå på en yderst velfortjent pension. Sidste arbejdsdag er fredag den 7 oktober 
2005. Vi er meget kede af, at Ole stopper og vil gerne udtrykke vores store tak for det gode 
stykke arbejde Ole har ydet i alle de år han har været ejendomsfunktionær. Vi holder en re-
ception for Ole på hans sidste dag fredag den 7 oktober fra kl. 12.00 til kl. 14.00, så alle be-
boere, håndværkere og bestyrelse har en mulighed for at sige farvel til Ole. Ole bliver boen-
de i boligforeningen.  
 
 
Varmeapparater i kældre. 
På årsmødet kom der et ønske om at opsætte varmeapparater op i alle kælder rum. Vi har  
undersøgt prisen for opsætning af varmeapparater i kælderrum og har fundet det for dyrt. 
Så der kommer ikke varmeapparater op i kældrene for foreningens regning. 
 
 
Aviser og reklamer. 
Vi får alle sammen en meget stor mængde reklamer og aviser ind ad postkassen hver ene-
ste uge. Der er desværre mange der smider disse aviser og reklamer ned gennem skakten i 
stedet for at tage dem med ned og putte dem i de opstillede papircontainere. Aviser og re-
klamer fylder meget i skraldespandene i kældrene, så vi kan risikere at vi må have en ekstra 
skraldespandstømning hver uge, hvis det fortsætter. Det kan nemt komme til at koste små 
100.000 kr. om året.  Så vi vil gerne opfordre til at ALLE tager gamle aviser og reklamer 
med ned, når man alligevel skal ned på gaden og smider dem i de opstillede papircontaine-
re.    
 
 
Fodring af katte. 
Vi oplever desværre stadig at der bliver fodret katte og fugle i gården, birkelunden og på 
trappeopgange. Det SKAL ophøre, da faren for at tiltrække rotter, ræve og andre skadedyr 
er enorm. Inden for de sidste måneder har vi oplevet strejfende rotter og de er her kun fordi 
de kan finde noget at spise.  
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Parkering af Lastbiler.    
I den sidste tid, har der været parkeret lastbiler på Spøttrupvej. Spøttrupvej er en privat fæl-
lesvej. Lastbilerne generer de lejligheder der ligger tæt på, hvor alt lys og udsyn bliver totalt  
blokeret. Derfor henvises til, at der parkeres på Slotherrensvej eller Bellahøjvej, hvor der er 
parkeringspladser beregnet til lastbiler. 
 
 
Lukning af det varme vand.    
Mandag den 15 august 2005 bliver der lukket for det varme vand i alle 3 boligblokke, da der 
skal foretages en kedelrensning og der skal skiftes elektroder i varmecentralen. Der vil ikke 
være varmt vand i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 16.00. der kommer sedler op i alle opgange. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


