
NYHEDSBREV – MARTS 2016 
Varmemester, Jesper Højgaard 

Vores varmemester gennem 16 år har valgt at opsige sin stilling med udgangen af marts måned. 

Bestyrelsen er i gang med at undersøge forskellige løsninger. 

Fibia 

Fibia er i fuld gang med at installere de nye kabler. Det kan ikke undgås, at det støver m.v., når der bores 
ind gennem murstens-murene til kælderrum m.v. Bestyrelsen har påpeget over for firmaet, at der skal 

tages mere hensyn, end tilfældet var, da de startede projektet.  

Installation i lejlighederne: Fra 7. til 18.3. skal Fibia ind i alle lejligheder for at opsætte nye TV/internet-
bokse. Kablerne vil gå mellem altanerne, i to skinner uden på murene. Der bores et hul lige ind i stuen, ca. 
ved den eksisterende boks. Den nye boks vil blive placeret tæt ved den gamle. Den gamle boks bliver ikke 
taget ned. Fibia vil være vores TV-udbyder, men man kan selv vælge, om man vil gøre brug af Fibias 
fibernet-internet eller beholde ens nuværende eller andre udbydere. Dog vil man ikke længere kunne 
benytte YouSee som bredbåndsudbyder. Vi anbefaler Fibias fibernet, da det både er hurtigere og billigere.  

Vis hensyn   

Vask/tørretumbler: Vores nuværende vaskeri-ordning med fri vask og tørretumbler for 85 kr. om 
måneden, er baseret på hensyn og omtanke. Venligst fyld maskinerne og undgå små klatvaske. Sæt ikke 
tiden på tørretumblerne til længere tid end højst nødvendigt - og vask ikke for andre personer uden for 

Toftevang! 

Tag hensyn til de beboere, der bor oven på vaskerierne, og respekter, at ikke kun vaskemaskiner, men også  

tørretumblere ikke må benyttes efter kl. 19.  

Cykelskure: Disse skure skal ikke benyttes til parkering/opmagasinering af motorcykler og elscootere.  

Elscootere: Skal ikke parkeres foran opgange. Der henvises til nyt lukket og aflåst elscooter/barnevogns-

rum ved skurene mellem blok 1 og 2.  

Carporte: Carportene er kun til parkering af biler - IKKE til opmagasinering af diverse effekter. 

Elbiler: Elbiler må ikke oplades via foreningens fælles el-stik her i Toftevang. Opladning af elbil skal ske på 

ejernes egen regning. 

 

HUSK... Generalforsamling  Torsdag den 7. april 2016, kl. 18.30 

Sted: Scandic Hotel på Klampenborgvej (samme sted som sidste år) 

Kom meget gerne med forslag til generalforsamlingen - sidste frist for forslag er 24. marts, kl. 24.00. 

Forslag kan sendes til: kontakt@abtoftevang.dk eller lægges i postkassen uden for nr. 32 

Der skal bl.a. vælges ny formand, nyt bestyrelsesmedlem og to nye suppleanter. Har du tid, lyst - og også 
gerne nogle i bestyrelsesøjemed brugbare kompetencer - så stil gerne op til valg og vær med til at give dit 

bidrag til andelsbolig-fælleskabet. Det er sjovt og udfordrende, lærerigt og givende.  

Hilsner Bestyrelsen 


