
NYHEDSBREV – maj 2022 
Arbejdsdag 

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at man kunne slippe for at være med til arbejdsdag, hvis man er 
over 70 år.  

For at holde styr på hvem som er 70 år og derover skal man gå til viceværten og fremvise ens fødselsdato. 

Der blev holdt den første af to arbejdsdage i starten af maj. Der blev blandt andet olieret bænke, malet 
skraldegård og spulet taget på skraldegården. 

Legepladsen fik også en overhaling og der blev plante buske i de plantekasser som ikke bliver brugt. 

 

Cykelskurudvalg 

Der blev talt meget om manglende cykelopbevaring på generalforsamlingen. For at finde ud af, hvor vi kan lave 
flere cykelskure nedsættes der et udvalg. 

Dem som ønsker at være med i dette udvalg bedes sende en mail til kontakt@abtoftevang.dk.  

Så sørger bestyrelsen for at udvalget finder sammen. 

 

Cykeloprydning 

Som nævnt på generalforsamlingen bliver der her i foråret ryddet op i cykler som ikke bliver brugt mere.  

Cykler som efter den 1. juli stadig har tape på, vil blive fjernet. 

Hvis man har mere end en cykel, bedes disse opbevaret i ens kælderrum. 

 

Mortalin 

Bestyrelsen har lavet en aftale med Mortalin, så hvis der f.eks. kommer murbier, flagermus eller andre skadelige 
dyr, vil firmaet komme ud og foretage den fornødne skadedyrsbekæmpelse.  

Hvis man har brug for at Mortalin skal komme ud, skal man skrive til viceværten, da det kun er ham som kan 
rekvirere dem. 

 

Navne på postkasser og døre 

Hos nogle er der forskel på hvilket navn der står på postkassen, dørtelefonerne og på entredøren. 

Vi vil gerne bede alle om at tjekke at ens navn står rigtigt alle steder. Det skal være det samme navn, som er 
registeret hos Advodan. 

Hvis der er en fejl, så kontakt viceværten, som vil lave nye navneskilte. 

 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen 

mailto:kontakt@abtoftevang.dk

