NYHEDSBREV – AUGUST 2016
Fødselsdag
Vi starter dette nyhedsbrev med at ønske Grete Albertsen stort tillykke med de 100 år i juli. Det er en stor
begivenhed i Toftevang. Bestyrelsen har på Toftevangs vegne givet en lille gave.

Vicevært
Morten er startet som vicevært i Toftevang den 01. august. I den forbindelse har vi ændret e-mail adressen.
Man kan fremover kontakte viceværten på mail vicevaert@abtoftevang.dk.eller telefon 28 13 81 76. Som
en prøveordning vil viceværten have kontortid hver torsdag fra 16.00-17.00 indtil slutningen af september.
Derefter vil vi beslutte om ordningen skal fortsætte eller om behovet ikke er der.

Altankasser
Efter at altanerne er blevet vasket og malet, er der stadig nogle andelshavere som ikke har hentet deres
altankasser. For at Toftevang kan se ordentligt ud, skal alle altankasser være hentet inden den 01.
september, ellers fjerner viceværten dem.
Der er også nogle andelshaver som har efterladt grill og metalstykker på græsplænerne. Grill skal HELT ind
under altanerne ellers vil disse også blive fjernet, efter den 01. september

Affald
Vi har lidt problemer med, at nogle andelshavere ikke sortere affaldet i containergården rigtigt. Hvilket
betyder at viceværten bruger meget tid på at sortere affaldet. Vi vil derfor gerne bede alle andelshavere om
at sætte deres affald i de rigtige båse. Haveaffald skal i den store container. Pap skal slås sammen og puttes
i den grønne papcontainer. Da der er en del som tager til Tyskland og køber ind, vil der indenfor den
nærmeste fremtid blive sat en skraldespand op til tomme dåser.
Hvis man taber noget på jorden i Toftevang, er det god kutyme selv at samle det op og putte det i en
skraldespand. Der er mange skraldespande rundt omkring i Toftevang.

Varmeregulering
Så er det blevet tid til at få skiftet indreguleringsventiler. Dette sker i løbet af september og oktober, da det
tager ca. 2 uger pr. blok. Der vil blive lukket for varmen og vandet, når de kommer rundt og skal indregulere
varmen. I den forbindelse skal de have adgang til nogle kælderrum. De pågældende beboer får besked i
deres postkasse. Der vil komme mere information op i opgangene samt i postkasserne.

Arbejdsweekend

I år er arbejdsdagen blevet lavet om til en arbejdsweekend, da der er mange ting som skal laves. Blandet
andet skal de gamle skralderum ordnes, så de kan lejes ud. Der skal fjernes graffiti fra containerpladsen og
så skal skurene mellem blok1-2 ordnes. De beboer som har skur mellem blok 1-2 skal åbne skurene, da der
nogle steder skal nye brædder på. Arbejdsweekenden er den 10.-11. september og igen i år vil der være
morgenmad samt frokost og drikkevarer. Så tilmeld Jer og være med til at gøre Toftevang et pænt sted at
være, samt udnyt muligheden for at tale med Jeres naboer.
Skriv Jer på sedlen i Jeres opgang.

Nyhedsbrev tilmelding
Husk at I kan tilmelde jer nyhedsbrevet ved at gå ind på hjemmesiden www.abtoftevang.dk og nederst på
siden indtast e-mail adresse.
Hilsner Bestyrelsen

