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Vaskeri 

I den senere tid har der været en del service på vores vaskemaskiner og tørretumbler. Vi vil derfor gerne opfordre 
jer til ikke at overfylde vaskemaskinerne og tørretumblerne. Hellere vaske en gang mere, da prisen for beboerne 
er den samme.  

Når man har brugt tørretumbleren skal man huske at rense luftfilteret, ellers er maskinen længere om at tørre 
tøjet. 

 

1 års gennemgang af vinduer 

PNP-Byg holder 1 års gennemgang af vores nye vinduer. Alle har fået en seddel i postkassen, som I bedes udfylde 
og afleveres hos Viceværten senest den 14. december 2016. Alle skal aflevere sedlen retur også selvom man er 
tilfredse med vinduerne, da det er vores sikkerhed for at alle har taget stilling til om vinduerne er i orden. Har I 
ikke modtaget en seddel i postkassen, kan man hente en hos viceværten. 

 

Fjernvarme og parkering   

Når Toftevang skal have installeret fjernvarme vil både de faste- og gæsteparkeringspladserne ved blok 1 blive 
annulleret mens arbejdet foregår ved blok 1.  

Carportene ved blok 3 og parkeringspladserne i forlængelse med carportene vil også blive berørt af fjernvarme 
installationen, når der skal føres ledninger over til blok 4. 

De berørte beboere må i den periode holde på gæsteparkeringspladserne i Toftevang.  

 

Altaner 

Bestyrelsen kan se at der er nogle beboere som har en del opmagasinering på deres altaner. Vi vil derfor henhold 
til husorden informere om at altanerne skal holdes pæne og ikke må anvendes til synlig opmagasinering.  

 

Containerpladsen 

Da der i den seneste tid har været nogle fremmede personer som har opholdt sig på containerpladsen, har 
bestyrelsen besluttet at der igen skal lås på lågen ved containerpladsen. Denne vil blive sat på hurtigst muligt. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at sortere det affald som bliver sat på containerpladsen. Hvis det ikke bliver 
sorteret og pap ikke lagt sammen, så tager skraldefolkene det ikke med. Det betyder at der kommer til at meget 
affald og så ender det med at skraldefolkene slet ikke henter noget. 

Vi vil også gerne opfordre alle som har mulighed for det, til selv at køre sine møbler, komfur etc. På 
genbrugsstationen på Firskovvej.  Foreningen har en trailer som man gerne må låne. 

 

 



God jul og godt nytår 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle beboere i Toftevang en god jul og et godt nytår. Husk at passe på hinanden og 
vær opmærksom på hvem som i lukker ind. Der er en del indbrud i denne tid, men med godt naboskab kan det 
forhåbentlig mindskes i Toftevang 

 

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 

http://www.abtoftevang.dk/

