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ÅRSMØDE/BEBOERMØDE.  

Beboermøde 2015 bliver holdt den 28. september 

2015, kl. 19.00 i Adventskirkens lokaler. 

Reserver allerede dagen nu. 

 

 
NYE BESTYRELSESMEDLEMMER SØGES. 
Som I kan se holder vi snart beboermøde for afde-
lingen og i den forbindelse, håber vi, at vi kan få 
nogle nye friske kræfter i bestyrelsen. 
Derfor vil vi gerne invitere interesserede til en 
introduktion, om hvad bestyrelsesarbejdet inde-
bærer.  
Dette er en chance for at yde et stykke arbejde i 
en bestyrelse, lære at begå sig i diskussioner  og 
meningsudvekslinger, præge udviklingen i vores 
afdeling.  Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og vil 
styrke unges udvikling og pynte på ethvert CV. 
Hvis du er interesseret, så send os en mail på 
sbf1@sbf1.dk eller gå ind og udfyld kontakt for-
mularen på hjemmesiden www.sbf1.dk 

 

 

VASKERI REGLERNE.     

Vi har modtaget en klage over at de regler vi har i 

vaskerierne ikke bliver overholdt. Derfor har vi 

lagt vaskeri reglerne ud på SBF’s hjemmeside 

www.sbf1.dk og har også trykt dem på bagsiden 

af dette nyhedsbrev.  

Reglerne bedes overholdes. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
  



  
Vaskeri Reglement 

 
Alle beboere har fået udleveret en hængelås og en nøgle til samme, samt et vaskekort. Hængelåsen 
bruges til at reservere en vasketur. I hvert vaskeri, hænger der en tavle med datoerne for inde-
værende måned samt kommende måned. Der hænger også en skinne hvor man kan parkere 
sin hængelås. Vaskekortet bruges til betaling og der kan sættes penge på kortet på kontoret i 
kontortiden.  
 
Vasketurene er som følger: 
7.00–10.00  og  10.00–13.00  og  13-00–16.00  og  1 6.00–19.00  og  19.00–22.00 
 
Når man har reserveret en vasketur har man 3 timer til rådighed, men man SKAL  påbegynde 
sin vasketur efter 30 minutter, hvis man vil være sikker på at kunne vaske. 
Efter minimum 30 minutter, dvs. kl. 7.30, kl. 10.30, kl. 13.30, kl. 16.30 og kl. 19.30, er det OK, 
hvis vaskekælderen ikke er i brug, at beboere uden reservation, kan vaske. Hvis man vasker 
uden reservation, SKAL  der kunne vaskes/tørres færdig inden næste vasketur starter ellers er 
det IKKE OK  at starte med at vaske. Hvis man ikke er helt færdig evt. med tørretumbleren, kan 
det da være at man kan få lov til at tørre færdigt, men man kan ikke regne med det.  
 
Hvis der er vasketøj i vaskekælderen, enten i vaskemaskinerne eller i tørretumbleren, er det 
IKKE OK , at bruge vaskemaskinerne eller tørretumbleren, selvom de ikke er i brug. Medmindre 
selvfølgelig, at man har fået lov til det af den der har vasketur. 
Men vi opfordrer da til, at man så vidt muligt giver lov, da de fleste jo er færdig med vaskema-
skinerne efter den første time.  
Men der er nogen beboere, der ønsker at have HELE vaskekælderen for sig selv mens der va-
skes og dette skal respekteres. 
 
Hvis der er tøj i maskinerne, må dette tøj IKKE  fjernes før næste vasketur starter også selvom 
det har ligget i en stillestående tørretumbler eller en færdigvasket vaskemaskine. 
Men er tøjet ikke fjernet, når ens vasketur starter er det OK at fjerne det tøj der ligger i maski-
nerne og lægge dem i en af de kurve der står i vaskerierne.   
 
Vaskerierne er placeret Knivholtvej 8, Knivholtvej 13 (parfumefrit)  og Spøttrupvej 8.  
 


