NYHEDSBREV – Marts 2018
Affaldssortering
Siden januar har det været muligt at affaldssortere. Bestyrelsen er meget glad for, at beboerne har taget så godt
imod at skulle sortere sit affald. Det har været en så stor succes at vi har fundet ud af, at der ikke er containere
nok til pap mellem blok 1 og 2, dette vil der blive ændret på.
Der vil komme nye klistermærker på affaldscontainerne som i øjeblikket hedder dagrenovation. Det bliver ændret
til RESTAFFALD
Det er endnu ikke besluttet om der skal være eller hvornår der kommer affaldssorteringscontainere mellem blok
3 0g 4.
Der vil i løbet af foråret komme 2 nye containere til haveaffald. Disse containere blive placeret mellem
dagrenovation/restbeholdere og indhakket til storskrald.
Husk at man kan hente en bærepose hos viceværten, som er opdelt i 4 rum. Den er meget praktisk så man kan
sortere oppe i lejligheden.

Rengøring efter renovering
Der er kommet nogle klager over at der ikke bliver ryddet op i trappeopgangene, når lejlighederne bliver
renoveret. Bestyrelsen vil gerne bede alle som renoverer om at rydde op efter sig og sine håndværkere, så andre i
opgangen ikke skal slæbe snavs ind I deres lejligheder. Dette skal gøres på daglig basis.

Generalforsamling
Der bliver afholdt generalforsamling tirsdag den 10. april 2018, hvor regnskabet for 2017 samt budgettet for 2018
vil blive gennemgået.
Bestyrelsen håber at der er nogen som er interesseret i at blive en del af bestyrelsen. Vi mangler et
bestyrelsesmedlem. Hvis nogen er interesseret i bestyrelsesarbejde, vil bestyrelsen gerne vide det på forhånd.
Forslag til generalforsamlingen skal senest være modtaget af bestyrelsen tirsdag den 20. marts 2018

Arbejdsdag
Forårets arbejdsdag er lørdag den 5. maj 2018, så sæt allerede kryds i kalenderen. Bestyrelsen modtager gerne
forslag til hvad der skal laves, af både store og små ting. Af ting som bestyrelsen har tænkt over er. Rydning af bed
mellem blok 1 og 2. Grave et kabel ned langs hegnet mellem skraldegården og cykelskuret, så der kan komme lys i
skraldegården.

Skraldegården
Bestyrelsen synes det er gået så fint med at sortere affald, at vi håber det kan smitte af på hvad der bliver
afleveret i skraldegården.
Følgende må ikke afleveres i skraldegården, men skal køres på genbrugsstationen.
Byggeaffald herunder også malerspande med maling i.
Alt elektronik, såsom brødristere, mikrobølgeovne, radioer, højtalere, vækkeure, støvsuger, pære til diverse
lamper.
Cykler og toiletter.

Opgange
Som tidligere skrevet i nyhedsbrevet samt viceværtens opslag i opgangene, bedes alle fjerne personlige ting fra
trapperum og gange i kældrene. Det skyldes brandmæssige forholdsregler.
Bestyrelsen accepterer at en dørmåtte er placeret foran hver andelshavers dør.

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

