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GOD JUL OG ET GODT NYTÅR 

Først og fremmest vil bestyrelsen og viceværten  øn-

ske alle beboerne en rigtig god jul og et godt nytår. 

Vi håber at 2016 bliver et godt år både for jer og for 

foreningen.  

 

 

 

 

 

JULETRÆER OG JULEPAPIR EFTER JUL 

Gamle brugte juletræer skal afleveres på cementen 

ved den store container, men ikke smides op i con-

taineren.  

Julepapir bedes venligst båret ned i den store con-

tainer, da nedfaldsskakterne ikke kan rumme den 

store mængde papir.   

Affaldssække kan hentes hos viceværten. Sækkene 

må ikke indeholde dagrenovation. 
Papkasser skal i de containere til pap og skal klappes 

sammen. 

Tomme dåser skal i de nye containere til metal der 

står i gårdene. 

Hård plast skal i de nye containere til hård plast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTOR ÅBNINGSTIDER  

Vi har normalt åbent hver anden onsdag i lige uger 

og skulle ifølge planen ha’ haft åbent den 23/12-

2015. Men da det er lillejuleaften har vi valgt, IKKE 

at ha’ åbent denne dag, men til gengæld har vi 

åbent onsdag den 30/12-2015.  

På bagsiden af dette nyhedsbrev er printet kontorets 

åbningstider for 2016.  

 

DER BLIVER LUKKET FOR VANDET 

Der bliver lukket for vandet tirsdag den 15/12-2015 

fra kl. 10.00 til ca. 16.30.  

Det betyder også at når der bliver åbnet igen, kan 
der sætte sig en masse snavs, så derfor er det en god 
ide' at rense vandhaner og brusehoveder og de filtre 
der sidder i dem. 

OPGAVER TIL VICEVÆRTEN 

Opgaver til Viceværten kan ske i kontortiden, eller 

via den formular der findes på vores hjemmeside el-

ler via mails til vicevaert@sbf1.dk eller via telefon-

svareren på tlfnr. 88273884.  

 

                     
 
 

 
Mvh. Bestyrelsen  
 
 
 

Vend! 



 



 


