
NYHEDSBREV – FEBRUAR 2017 
Fjernvarme 

I starten af januar begyndte Vestforbrænding sit arbejde med at installere fjernvarme i Toftevang. Vi har 
desværre ikke fået så mange oplysninger om tidsplanen. Vi vil derfor bede om at I holder Jer orienteret via 
opgangstavlen, hvor vi løbende vil sætte informationer op. Vi forventer at arbejdet er færdig i starten af april. 
Derefter vil skal der lægges nye fortovsfliser, hvilket vil tage omkring en måned.   

Med hensyn til parkering indtil 1. april, så må man gerne parkere hvor der er plads, så længe man har en 
gæsteparkering eller et fast parkeringsskilt i forruden. Man må dog ikke tage andres garager, carporte eller faste 
parkeringspladser. 

Toftevang har i perioden fået syv parkeringspladser ved Stades Krog. Man kan låne disse parkeringspladser en uge 
ad gangen, ved henvendelse til viceværten, da man skal have en tilladelse i ruden. 

Tørrerum 

En lille reminder. Husk at hente Jeres nyvasket tøj i tørrerummene. Det skal hentes et døgn efter det er vasket. 
Der har været lidt problemer med, at nogle har glemt at hente tøjet. Det fylder op i tørrerummene, så andre ikke 
kan være der. 

Containergården   

Der er kommet lås på containergården, da der har været personer som har opholdt sig der. Låsen kan åbnes med 
samme nøgle som I bruger til opgangsdøren eller cykelskur/kælder. Vi beder Jer huske at låse igen, når I går 
derfra. Vi vil gerne bede Jer om at ordne Jeres affald når i stiller det i gården. Dåser skal i posen med dåser. Pap 
skal foldes sammen og ligges i papafsnittet. Andre ting skal stilles bagerst i gården til venstre. Haveaffald bedes 
smides i containeren. 

Blå affaldscontainere 

De blå affaldscontainere er kun til dagrenovation. Pap, papir, glas skal afleveres i de respektive containere. Andre 
ting skal afleveres i containergården. 

  Parkeringspladser 

Til information er der ledige parkeringspladser ved blok 1 og mellem blok 1 og 2. Der er en ledig carport mellem 
blok 1 0g 2. Hvis man ønsker en parkeringsplads eller carport, skal man henvende sig til viceværten som vil sørge 
for, at man får tildelt en parkeringsplads eller carport. 

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.30 i Scandic. Bestyrelsen håber at se rigtige 
mange. Hvis der er nogen som har lyst til at være med i bestyrelsen, høre vi gerne om det. 

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/

