NYHEDSBREV – marts 2020
Coronavirus
Bestyrelsen beder alle andelshavere følge myndighederne anbefalinger i forbindelse med Covid-19.
Bestyrelsen vil også opfordre til at man venter med at gå ind i vaskerummet når man skal vaske, til den forrige har
forladt lokalet, så man kan holde afstand til hinanden.
Det ville være dejligt, hvis nogen har overskud til at hjælpe ældre, svagelige eller andre i risikogruppen i denne tid.
Måske med at gå ned med affald eller købe ind, så de bliver udsat for mindst mulig fare.

Kloakprojekt
I forbindelse med at kloakken skal strømpefores, skal man have adgang til nogle kælderrum. Det er de kælderrum
som har en faldstamme. Disse kælderrum skal tømmes. Bestyrelsen påtænker at leje containere, så de berørte
beboere kan flytte hvad der er i kælderrummet til containerne. De berørte beboere får besked særskilt.
Dog må man gerne gå ned i kælderen og se om ens kælderrum skal ryddes. Faldstammen står ud til ydermuren, så
er man en af de berørte kan man måske allerede nu kan gå i gang med at se, om der er noget som skal smides ud.

Tørrerum
Der er desværre blevet en tendens til at beboerne lader deres tøj hænge i tørrerummene længe, så der ikke er
plads til andre som vasker.
Tøjet skal hentes senest 24 timer efter det er hængt op.
Det er ikke meningen at tøjet skal hænge på bøjler, da det gør at der kommer mere tøj i rummet, end rummet er
beregnet til og derved kan tøjet ikke tørre på 24 timer.

Cykler
Der er rigtige mange cykler i Toftevang og mange af dem bliver ikke brugt. Derfor opfordres beboere til at kigge
godt på deres cykel og se om den overhovedet kan køre og dernæst om den vil have den mere.
Hvis man ønsker at beholde sin cykel som er virker, bedes man flytte den ned i sit kælderrum, så der er plads til
cykler som virker.

Altaner
Her over vinteren er der nogle beboere som bruger altanen som ekstra opbevarings plads.
Altanen er ikke ment som et ekstra kælderrum og beboere bedes derfor rydde op på deres altaner.

Kældergange og kælderopgange
Der ligger eller står nogle ting i kældergangene og kælderopgangene. Det er ikke ment til opbevaring, så beboere
bedes flytte deres ting inden den 30. april ellers kommer viceværten og gør det.
Der må ikke stå barnevogne/ klapvogne eller den slags i kælderopgangene da det er en brandvej.
Trapperne skal også være fri for opbevaring også, da der skal være plads til at få en båre ned af trapperne.
Derudover er det også en brandvej.
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