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VICEVÆRT.  

Vi har desværre måtte opsige samarbejdet med 

vicevært Palle og har ansat en ny som begynder 

allerede onsdag den 23/7. Vi har ansat Jens Fal-

kenberg. Palle levede desværre ikke op til den 

høje standard vi gerne vil have her hos os, men 

det forventer vi at Jens vil gøre. 

  

 

TELEFON NUMRE.  

Vi har opsagt abonnementerne på de 2 fastnet te-

lefoner vi havde. Det på ejendomskontoret og vi-

ceværtens. Der kan skrives til os og viceværtens 

på e:mail. Kontoret har e:mail sbf1@sbf1.dk og 

viceværten har e:mail vicevaert@sbf1.dk 

Det er naturligvis også muligt at få fat i et besty-

relsesmedlem, hver anden onsdag når kontoret 

har åbent mellem kl. 17.30 og 18.30 i lige uger, 

samt få fat i viceværten hver mandag morgen 

mellem kl. 7.30 og 8.30 på kontoret. 

 

 

HÆRVÆRK 

Det har været hærværk i en af cykelkældrene 

hvor døre er blevet sparket ind.  

Det har resulteret i en regning på omkring 2000 

kr.  

Da vi har en god fornemmelse af hvem der har 

udøvet hærværket, vil vi næste gang sende reg-

ningen videre til dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VASKERIERNE 

De 3 vaskerier vi har, er kun forbeholdt beboerne 

og der må ikke vaskes for andre end husstandens 

medlemmer. Vi skal huske på at vaskerierne har 

nogle meget lave priser til gavn for beboerne. Pri-

serne står ikke mål med den reelle pris og derfor 

skal det ikke udnyttes af andre. Vi har i 2 tilfælde 

observeret et stort forbrug på vaskeri kortet og vil 

følge op på dette. 

Samtidigt vil vi klippe alle uautoriseret hængelåse 

der sidder i vaskerierne.  

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


