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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, Carsten Frølund og James Lewis. Ingen suppleanter. 
 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell. 
 
Administrator: Valdal advokatfirma, Ejendomsadminis trationen, Øster Allé 33, 2100 Kbh. Ø. 
 

Marts 2005 
Fastelavn. 
Fastelavn blev i år holdt søndag den 13 februar. Der var et glædeligt stort fremmøde og fle-
re med fantasifulde udklædninger, selvom det var hundekoldt. Vi havde en hyggelig dag 
med bl.a. tøndeslagning, flødebollespisning og mange andre sjove påfund. Hos børnene 
blev Adrian kattekonge og Kevin blev kattedronning. Hos de voksne tog Frank titlen som 
kattekonge, mens Tommy R. blev kattedronning. Det var svært at vælge de bedst udklædte 
og det endte da også med, at vi måtte uddele flere præmier både til de voksne og børnene.  
Billederne fra fastelavn kan ses på foreningens hjemmesiden www.sbf1.dk 
 
Årsmøde er fastlagt. 
Årsmødet er blevet fastlagt til tirsdag den 2 maj 2005. Årsmøde bliver holdt på Lindesvold. 
Forsamlingshuset på hjørnet af Ålekistevej og Jyllingevej.  Reserver allerede dagen nu. 
 
Bestyrelsesmedlemmer. 
Vi efterlyser igen beboere som kunne tænke sig at gøre et stykke arbejde for boligforenin-
gen og dermed også at kunne sætte sit præg på begivenhederne og beslutningerne. Vi er 
en del bestyrelsesmedlemmer som har siddet i snart en "menneskealder", så vi trænger i 
høj grad til nye unge kræfter, som vil gøre en indsats og derved være med til at forme 
SBF´s fremtid.   
 
Rod på trapper og kældre. 
Vi har fået en del klager over diverse effekter, som står i opgangene. Det er lige fra sko, 
barnevogne, barnesenge, malerrester og flere andre ting. Vi må igen informere om, at det 
IKKE er tilladt at have alle disse effekter, stående i opgangen eller under trapperne. Rollato-
rer og gangstativer er de eneste effekter, som bestyrelsen kan give tilladelse til må stå i op-
gangen. Hvis ikke der bliver ryddet grundigt ud, ser bestyrelsen sig nødsaget til at få effek-
terne fjernet. 
 
Kontorets åbningstider. 
Der er vedlagt et skema med kontorets åbningstider i 2005 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


