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Skrald

Endnu engang bliver vi nød til at bede beboerne ikke at stille byggeaffald så som toiletter, køkkener og loft i 
skraldegården. Det er meningen at pap skal slås sammen og ligges i papcontaineren og ikke i den store container. 
Papcontaineren i skraldegården bliver tømt af kommunen, mens vi selv skal betale for at få tømt den store 
container. 

Vi vil også bede Jer som at slå knude på skraldeposerne som skal i de blå containere samt ikke at overfylde dem. 
Hvis en container er fyldt, så gå videre til den næste, ellers risikerer vi at der kommer rotter og andre udyr.

Fibia prisstigning
Fibia har varslet prisstigning pr. 01.01.2018 på kr. 10,00. Denne stigning vil kunne ses på huslejen. Ydermere 
informere Fibia, at de ændrer kanaludvalget i tv-pakkerne. Dette kommer der et separat brev på til 
andelshaverne.

Konto hos Flügger
Der er blevet oprettet en konto hos Flügger farvehandel som ligger nede ved rundkørslen. Kontoen må bruges af 
alle beboere i Toftevang. Det er en kontant konto som giver rabat når man betaler kontant over kontoen.

Kontonummeret er 525172

Ferie mellem jul og nytår
Viceværten holder ferie de tre dage mellem jul og nytår, hvilket betyder at man ikke kan få parkeringskort i disse 
dage, så husk at få nogen inden jul. Vi har et eksternt firma til at rydde sne og salte, så hvis bliver dårligt vejr, vil 
der stadig blive ordnet veje og fortov.

God jul og godt nytår
Da dette er det sidste nyhedsbrev 2017 vil bestyrelsen benytte lejligheden til at ønske alle god jul og godt nytår. 
Husk at passe på hinanden i denne tid og kun at åbne døren for folk man kender, så vi forhåbentlig bliver fri for 
indbrud.

Vi vil også sige tak til alle om har været med til arbejdsdagene. Vi synes selv vi nåede en masse og at vi har sparet 
penge ved selv at gøre arbejdet.

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


