NYHEDSBREV – JUNI 2017
Arbejdsweekend
Den 6. maj blev der afholdt den først af to arbejdsdage i 2017. Der mødte 25 andelshavere op. Vi fik malet skuret
mellem blok 2-3 på bagsiden og siderne. Frontsiden mangler da, der skal udskiftet en masse brædder og vi løb tør
for maling. Legepladsen blev rengjort. Der blev fjernet blade i kældernedgangene, der blev også malet lidt i
kælderen i blok 4 samt luge ved hyggekrogen ved blok 4.
Allerede nu må I gerne skrive til bestyrelsen, hvis I har nogle arbejdsopgaver som I mener der skal laves til
arbejdsdagen i september.
Husk det bliver den 03. september 2017, så sæt allerede X i kalenderen.

Skraldegården
Det er ærgerligt at der i hvert nyhedsbrev skal stå noget om affald. Men vi er bare ikke særlige gode til at sortere
affald i Toftevang. Bestyrelsen synes, at vi har gjort hvad vi kan for at fortælle hvor forskelligt affald skal hen, men
vi gør det åbenbart ikke klart nok. Derfor prøver vi engang til.
Alt byggeaffald, sanitet, maling og andet farligt affald skal køres på genbrugspladsen på Firskovvej. Toftevang har
en trailer man kan låne til formålet.
Alt andet affald skal sorteres efter de skilte som er i skraldegården.

Sommer
Sommeren er endeligt kommet, hvilket betyder at der er flere åbne vinduer. Husk at man ikke må sætte
vinduerne ud i vandret, det kan de ikke holde til.

Fjernvarme
Fjernvarme projektet er ved at være færdigt. Det bliver dog mere forsinket, da asfalten langs Toftevang er i
dårligere stand end først antaget. Det er ikke nok at der bliver lagt et nyt slidlag, der skal helt ny asfalt.
Derudover skal der laves nyt fortov foran blok 3.
Det betyder at projektet først bliver færdig hen over sommeren.

Vand
Under fjernvarme projektet er vandet blev lukket et par gange, hvilket har betydet at der har været lidt
problemer med luft i vandrørene i de forskellige opgange.
For at løse dette problem, vil vi bede alle som bor øverst om at lukke helt op for vandet efter det har været lukket
for vandet. Hvis de øverste beboer åbner helt, skal der bruges mindre vand på at få luften ud af rørene.

Trappeopgange
Der er nogen andelshavere som fylder ude på trappeopgangene, med blandt andet sko og affald. Da
trappeopgangene er brandveje skal de holdes frie. Vi skal derfor bede alle om at ikke at fylde ude i
trappeopgangene.

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

