
NYHEDSBREV – August 2019 
Aftrækskanaler 

Som forklaret på generalforsamlingen skal aftrækskanalerne rengøres, så der kan komme bedre udluftning i 
lejlighederne. 

Det er planlagt til at foregå i ugerne 39-41. 

Da skorstensfejeren skal ind i hver lejlighed skal man sørge for at være hjemme eller hive viceværten nøgler til 
lejligheden. Hvis skorstensfejeren ikke kan komme ind i lejligheden, koster det andelshaveren 500,00, da 
skorstensfejeren så skal komme en anden dag. 

Der skal være ryddet rundt om aftrækskanalerne både i køkkenet og på badeværelset. Skorstensfejeren skal have 
min. 30 cm rundt om aftrækskanalerne for at udføre arbejdet.  

Bopro 

Som de fleste nok har set, har alle i Toftevang ved en fejl modtaget en e-mail fra Bopro. Denne hjemmeside er i 
første omgang et værktøj til bestyrelsen, men det er muligt at hele Toftevang på et tidspunkt kan bruge det til at 
kommunikere med hinanden. 

Skralderum 

Der er stadig nogle gamle skralderum som ikke er lejet ud. Hvis nogen ønsker at leje et, skal man kontakte 
viceværten. Det koster 250,00 hver måned. De er i øjeblikket i gang med at blive malet i loftet, da det er asbest. 

 

Sølvfisk/Sølvkræ/skægkræ 

Nogle beboere har fortalt at de har mange sølvfisk. For at finde ud af omfanget, beder vi dem som har problemer 
henvende sig til bestyrelsen eller viceværten med et billede samt hvor mange, så vi kan finde ud af hvilket dyr det 
drejer sig om. Man må også gerne fortælle hvor i lejligheden de er. Er det i køkkenet, badeværelset eller stuen.        

 

Vinduer i vaskerummene 

Husk at lukke vinduerne vaske- og tørrerummene når i færdige med at bruge dem. Hvis vinduerne ikke bliver 
lukket, kan der f.eks. komme vand og skadedyr (mus, rotter og slanger) ind i kælderen og ønsker vi ikke. 

Der er heller ikke meningen at man skal åbne vinduerne i tørrerummene, da de forstyrre ventilatoren i at fungere 
optimalt. 

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 


