
NYHEDSBREV – juni 2021 
Vinduer i tørrerummene 

Der er en udfordring med at vinduerne i tørrerummene ikke bliver lukket. Hvis man åbner et vindue, skal man 
huske at lukke det igen efter endt vasketid.  

Der kan komme katte, rotter, mus og andet kryb ind ad vinduerne, da de går helt ned til jorden. Samtidig 
ødelægger det den ventilation/udluftning, som allerede er i rummet. 

Hvis dette bliver ved, må bestyrelsen tage alternative metoder i brug, så venligst luk vinduerne. 

Blomsterkasser 

Viceværten har købt jord til blomsterkasserne, som beboerne kan hente, hvis de ønsker at plante noget i 
blomsterkasserne. Det er beboernes eget ansvar at købe planter samt holde blomsterkassen. De blomsterkasser, 
som ikke bliver benyttet, vil blive beplantet med lyng. 

Der vil i fremtiden kun være en blomsterkasse ved hver opgang. 

Legeplads 

Legepladsen- og specielt sandkassen - trænger til en opdatering. Bestyrelsen har besluttet at købe en ny 
sandkasse og to trampoliner, som bliver gravet ned. 

Bestyrelsen mener også der skal være noget til de voksne, så det er besluttet at lave en petanquebane, som 
kommer til at være i forlængelse af legepladsen. Efter planen starter de i slutningen af juni. 

Sommer og åbne vinduer 

Nu kommer sommeren og forhåbentlig dejligt vejr, hvilket betyder at vi har åbne vinduer. Man skal dog huske på 
ikke at spille højt musik når vinduerne er åbne, samt generelt huske på, at man har naboer. 

Brug af grill bør foregå midt på græsplænen eller på det asfalterede område ved legepladsen. Husk at slukke og 
fjerne grillen efter brug, så andre ikke brænder sig på grillen.  

Iflg. Toftevangs husorden må der ikke grilles på altanerne, ej heller må grillen stå til afkøling på altanen. 

Luftning af dyner 

Det er ikke tilladt iflg. Husordenen at lufte dyner, tøj etc. ud ad vinduerne eller ud over altanen. Man må gerne 

lægge dyner inde på altanen, så de kan blive luftet der.  

Vicevært sommerferie 

Viceværten holder sommerferie fra den 16/8 til 5/9. Husk at hente gæste parkeringsbilletter. 

Tricktyve 

Der har igen været tricktyve på spil i Toftevang. Denne gang har de fulgt efter en person og tvunget sig adgang til 

opgangsdøren. 

Husk at være opmærksom og pas på hinanden. 

God sommer til alle, Venlig hilsen Bestyrelsen 


