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Kontorets åbningstider: 
Hver onsdag fra kl. 07

30
-08

30
 samt 

onsdag i lige uger fra kl.18
30

-19
30

 
 

Ejendomsmester: Søren Orth 
Ejendomsmesterkontoret: mobil 50 52 19 36 
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk 
Foreningens hjemmeside: www.sbf1.dk 

 

 

Bestyrelsen: 
 

Formand: Klaus Vestergaard Thomsen 
Næstformand/Kasserer: 
Irene Christensen-Orth 
Bestyrelsesmedlemmer: Mogens W. Andersen, 
Henrik Bock, Johnny Madsen 
Suppleanter: Helle Behrens Eriksen, Karin Ryder 

 

Administrator: 
 

Ejendomsselskabet VIBO 
Skt. Peders Stræde 49 A 
1453 København K 
Telefon 33 42 00 00 
Mail: vibo@vibo.dk 
Hjemmeside: www.vibo.dk  

 

 

Ejendomsmesterens kontortid 
ændres fra mandag til onsdag 
 

Efter ønske fra ejendomsmesteren ændres den 
faste kontortid fra mandag til onsdag. 
    Åbningstiden kl.730-830 er den samme. 
    Vi starter fra onsdag 23.2. og sidste mandag 
bliver 21.2. 
 

Sortering af affald 
Det er stadig en udfordring for nogle beboere at 
sortere deres affald korrekt. Det betyder, at vi ikke 
kan få renovationen til at tømme vores affalds-
beholdere. Vores ejendomsmester bruger unød-
vendigt megen tid på at sortere affald, hvilket ikke 
er en del af hans job. 
    Specielt er det galt i affaldsgården på Knivholt-
vej. Bestyrelsen har derfor besluttet, at hvis det 
ikke bliver bedre, så lukkes gården og beboerne 
må bære deres affald over i den store gård, hvor 
der er videoovervågning på. 
    Det er ligeledes ikke tilladt at stille sit affald/ 
bioposer i opgange og mellemgange. Opgange er 
brandveje og skal til enhver tid være friholdt for 
affald, sko og andre effekter. 
    Affald og andet., hvor vi kan identificere, hvilken 
beboer der har smidt det, vil blive opkrævet 500 
kroner. på næste huslejeregning. Ligeså vil man 
også blive opkrævet 500 kroner . på næste hus-
lejeregning, hvis ejendomsmesteren skal fjerne 
affald, effekter, sko osv. fra trappeopgangen. Så 
det eneste der skal være udenfor din dør, er 
faktisk din dørmåtte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cykeloprydning 
Cykeloprydning pågår stadig 
og vil være afsluttet 28.2.2022 
og indsamling vil starte her-
efter. Vi har dog stadig en del 
cykler, vi er i tvivl om. Derfor 
er det vigtigt, at du sætter en 
seddel på din cykel, hvor du skriver både navn og 
lejlighedsnummer på. Skriv din egen seddel eller 
afhent manillamærker hos ejendomsmesteren. 
 

Fusionen med AAB 
Vi er nu fusioneret med 
AAB og perioden 2022 vil 
være en overgangsordning. 
    Det rent administrative 
varetages derfor stadig af 

VIBO indtil årsskiftet 2022. Herefter overgår vi 
100% til AAB. 
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