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    Kontorets åbningstider: 
    Mandag 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: 
I 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  

 

 

Status på fusion 
På afdelingsmødet i september og derefter på 
to efterfølgende generalforsamlinger, blev 
administratorskiftet vedtaget, således at vi 
overgår til AAB som administrator. 
    Status er at overgangen til AAB kommer til 
at ske med årsskiftet 2022, da Vibo valgte at 
holde fast i deres opsigelsesvilkår. som fordrer 
at opsigelsen kun kan ske med 6 mdr. varsel og 
til udgangen af et regnskabsår. 
    Vi havde helst set at skiftet skete pr. 1/1-
2022, men det er måske godt at det først kom-
mer til at ske med udgangen af 2022, da der 
ligger en række ret store valg som bestyrelsen 
skal træffe og derfor finder vi overgangs-
perioden på 1 år som en god løsning.  
   Vi har haft første møde med AAB omkring 
administrationsaftalen, som er under udarbej-
delse Vi har haft opstart og indledende møde 
omkring Drift- og Vedligeholdelsesplan 2023 
med AAB og det tegner positivt, forstået på 
den måde at vi tænker meget ens i den måde vi 
gør ting på. 
    Så for nuværende ser det godt ud dog mang- 
 

 
ler vi den endelige godkendelse fra AAB’s 
repræsentantskab, som forventes at være en 
formalitet. 

 
Cykeloprydning 
Så er det endnu engang tid til cykel oprydning 
for at skaffe mere plads i cykelkælderne.  
    Vores Ejendomsmester går i gang med at 
sætte markeringsstrimler på de cykler der har 
stået længe. 
    Så hvis du finder din cykel markeret med en 
strimmel så sæt den venligst i cykelkælderen. 
Primært i cykelkældre men også i udendørs 
arealer. Dvs. der skal stå navn og lejligheds-
nummer på cykler der ikke skal fjernes. 
    Cykel afhentning gennemføres til udgangen 
af februar 2022. 

 
Nedfaldsskakte 
Affaldsskakte lukkes uden varsel i opgange 
hvor nogle beboere åbenbart ikke kan finde ud 
af at affald skal være pakket ind. 
 

 
 

 
 

 

God jul og godt nytår 
 

Bestyrelsen og Ejendomsmesteren 
ønsker alle beboerne en rigtig 

god jul og et godt nytår. 
 

Vi håber at 2022 bliver et godt år 
både for jer og for foreningen. 
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Tøjoprydning i vaskekældre 
Når I vasker så er det vigtigt at I henter jeres 
tøj, når det er tørt. 
    Det kunne måske også afhjælpe at man ikke 
fik sit tøj stjålet når det stadig efter 14 dage 
stadig ligger/hænger i vaskekældrene. 
    Vasketøj, som ligger i forrummet til vaske-
kælderen på Spøttrupvej 8, kan afhentes hos 
Ejendomsmesteren inden 8 dage, hvorefter det 
bortskaffes. 

 
Juletræer og julepapir efter jul 
 

Gamle brugte juletræer skal sættes i rum-
met til højre i gården til Knivholtvej 6. 
Træerne må ikke lægges ved den store 
container ved Cementen.  
 

Julepapir bedes venligst båret ned i den store 
container, da nedfaldsskakterne ikke kan 
rumme den store mængde papir. 
 

Affaldssække kan hentes hos viceværten. 
Sækkene må ikke indeholde dagrenovation. 
 

Papkasser skal i 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. 


