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Nyhedsbrev
ABToftevang
Hjemmeside.
Bestyrelsen kan nu præsentere ABToftevangs nye hjemmeside www.abtoftevang.dk
Vi har arbejdet intensivt for, at den kan opfylde alles behov og vil derfor løbende blive opdateret.
Har man som andelshaver billeder af situationer

i Toftevang eller omegn, der kan have interesse eller være

til nytte på vores hjemmeside, er du meget velkommen til at sende disse til bestyrelsen på:
kontakt@abtoftevang.dk
For andelshavere, som ikke har computer eller umiddelbart
nyhedsbrevene,

indkaldelse til generalforsamlinger,

adgang til en sådan, vil det være muligt at få

bestyrelsesreferater,

husorden mv. i jeres postkasse.

Giv venligst besked til bestyrelsen herom.

Husorden.
Bestyrelsen har i fællesskab udarbejdet

en nyere udgave af den tidligere husorden fra 14. marts 1978.

Denne kan læses via hjemmesiden.

Budget 2012.
I november færdiggjorde

bestyrelsen i samarbejde med ADVODAN budgettet gældende for 2012.

Resultatet af arbejdet betyder, at vi ikke får huslejestigninger

i år. Budgettet kan ligeledes ses på vores

hjemmeside.

Køkkenaffald.
Vi skal endnu en gang gøre opmærksom
i containeren.
tiltrækker

Denne er alene forbeholdt

rotter. Yderligere information

på, at husholdningsaffald

KUN afleveres i vores affaldsrum og IKKE

storskrald. Forbeholdet skyldes, at køkkenaffald i containeren
kan findes på hjemmesiden,

under "praktiske oplysninger".

Opvarmning i Tørrerum.
I blok 3 og 4 er der sat større radiatorer op i tørrerummene.

Opsætningen er sket fordi flere andelshavere

har haft svært ved at få deres tøj tørt. Af samme grund er det ikke længere nødvendigt at bruge el
radiatorer,

som enkelte beboere selv har medbragt. Tag radiatorerne

med hjem igen, da det er dyrt for

Toftevang at varme op med disse.

Parkering i Toftevang.
Bestyrelsen henstiller til, at der ikke parkeres foran opgangene og nedgangen ved skralde kælderen. Der
skal være fri passage for skraldemændene

og gående. Udfordringen

har været størst ved blok 3.

Fodring af fugle.
Der er mange dyrevenlige andelshaver som ynder at give vinterens fugle mad. Vær opmærksom
andre skadedyr ikke får adgang til fodret. (Rottespærer)

på, at

Da der er set rotter i nær heden af fuglefodret.

TV signal
Flere andelshaver har ind imellem haft periodevis signal problemer, vi henviser til at kontakte You See på
telefon nr.: 80804050

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(support).

