
NYHEDSBREV – Januar 2019 
80 år fødselsdag 

I dette nyhedsbrev ligger vi med gode nyheder. Toftevang har 80 års fødselsdag i 2019 og det synes bestyrelsen 
skal fejres. I den forbindelse vil vi høre om der er nogen som er interesseret i at stå for at arrangere festen. 
Bestyrelsen havde tænkte at festen skulle foregå i forlængelse af første arbejdsdag den 4. maj 2019.  

Man kan skrive til kontaktmailen, hvis man gerne vil stå for at arrangere festen. 

Generalforsamling 

Årets generalforsamling bliver afholdt onsdag den 10. april kl. 18.30. Den foregår igen i år hos Scandic 
Eremitagen. Da der er nogle i bestyrelsen som ikke ønsker at forsætte, er der brug for nye kræfter. Så hvis man 
ønsker at være med i bestyrelsen, hører vi gerne om det. 

Endegavlsisolering 

Som de fleste af Jer nok har bemærket har vi fået isoleret vores endegavle. De er næsten færdige, men mangler 
lige den sidste finish. Som vi forventer bliver lavet inden længe. Grunden til at isoleringen ikke er helt op til taget 
er en beslutning som kommunen tog. Men der er sat due-spærrer op, så fuglene ikke sidder der eller bygger rede. 
 

Pasning af husdyr 

Dette er en venlig reminder om, at hvis man passer husdyr skal bestyrelsen vide det. Det gøres ved at sende en 
mail til kontakt@abtoftevang.dk. Man må passe husdyr mellem 2-3 uger dog max 3 gange om året. 

Udendørs vandhane 

I løbet af foråret vil der blive etableret en udendørs vandhane for enden af blok 2 oppe ved legepladsen. Nogle 
har efterspurgt dette, så man kan vaske sin cykel eller barnevogn. Vandhanen er ikke til at vaske biler med. 

Dagrenovation 

En lille bøn til alle fra Viceværten. 

Venligst bind en knude på affaldsposerne inden de puttes i containerne med dagrenovation. Hvis man ikke gør 
dette kommer der flere rotter end der allerede er i Toftevang.  Hvis en blå container er fyldt, da venligst put 
affaldsposen i den næste blå container til dagrenovation.  

 

Nyhedsbrev tilmelding 

Husk at I kan tilmelde jer nyhedsbrevet ved at gå ind på hjemmesiden www.abtoftevang.dk og nederst på siden 
indtast e-mailadresse. 

 

Hilsner Bestyrelsen 


