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DØRENE TIL OPGANGEN 

Det er blevet konstateret i nogle opgange at dø-

rene bliver åbnet og ting bliver sat i klemme så-

ledes at dørene ikke kan lukkes af sig selv. 

Dette bedes stoppet øjeblikkeligt. 

Vores døre har lås på, for at undgå at uvedkom-

mende kan komme ind på trappeopgangene. Da 

der foregår tricktyverier i området og vi har en 

hel del ældre beboere bedes ALLE respektere 

dette og sørge for at ALLE døre lukkes og kan luk-

kes. Det er især slemt i 2-3 af opgangene.  

 

HUNDEHOLD 

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at det 

ikke er tilladt at holde hund i foreningen. Det 

blev IKKE vedtaget på sidste årsmøde. Dette be-

des respekteret, da det ellers kan føre til opsigel-

se af lejemålet. Har man en hund på besøg eller 

passer man en hund skal dette ALTID meddeles 

bestyrelsen, som skal give sit samtykke. Der SKAL 

indhentes tilladelse hver gang.  

 

VASKEKÆLDRENE 

Bestyrelsen vil gerne opfordre til at man rydder 

op efter sig i vaskekældrene, således at der er 

rent og pænt til den næste bruger. Det er ikke 

særligt lækkert at skulle lægge rent tøj sammen i 

beskidte omgivelser.  

 

 

 

 

 

 

 

BEBOERRUMMET 

Efter det store skybrud i sommers har vores bebo-

errum været ubrugeligt, men er nu blevet sat i 

stand, således at det igen kan lejes ud til sam-

menkomster mm. Prisen for at leje beboerrum-

met er 150 kr. pr. dag og der lægges udover 350 

kr. i depositum. 

 

HJEMMESIDEN WWW.SBF1.DK 

På hjemmesiden www.sbf1.dk kan ses yderligere 

informationer, såsom husorden, vedtægter, kon-

torets åbningstider, blanketter til download, gam-

le nyhedsbreve og meget mere. 

Hvis der er ting I synes mangler på hjemmesiden 

modtager vi gerne ide’er.  

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
            
 


