
Den 1. december 2017 går byggeriet af Vindinge 

Landsbycenter i gang. 

Der kommer i alt 16 nye plejehjemsboliger. 

Det forventes at byggeriet vil stå færdigt den 15. au-

gust 2018.  

 

I afdeling 6 Rådyrvænget vil der i løbet af efteråret 

2017 ske en omplantning/fornyelse af randområdet. 

Endvidere vil der også blive gjort nogle tiltag inde i 

selve afdelingen. 

Der vil komme l ny beplantning, samt dobbelthække 

fjernes. 

 

I gamle afd. 1 vil de dårlige vinduer blive udskiftet i 

løbet af efteråret 2017/foråret 2018. 

 

Det forventes at den nye Boligsociale helhedsplan vil 

starte den 1. april 2018 og slutte igen den 30. marts 

2022. Denne helhedsplan sker i samarbejde med 

Lejerbos afdeling Sofiegården. Det er stadig Stig og 

Gitte Malene der vil stå for den Boligsociale Helheds-

plan. 
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Planer for efteråret 2017 / foråret 2018 

2 X Opfordring til AB-Sprotoftens beboere 

Ryd op efter Jer selv! Der 

ligger hver morgen masser 

af affald rundt omkring, 

specielt i Sprotoften.  

Det er beboernes eget 

ansvar at få skraldet i 

skraldespanden, eller kørt 

de gamle møbler på gen-

brugspladsen. 

Det er pudsigt, at man 

sagtens kan slæbe det nye 

møbel hjem, men man kan 

ikke køre det gamle møbel 

på genbrugspladsen. 

Så lad os hjælpes ad med 

at holde hele AB-

Sprotoften ren. 

Vi håber, at I er flere der 

benytter Jer af det nye 

Aktivitetshus. 

I må også gerne komme 

med input til aktiviteter i 

Aktivitetshuset. Det er jo 

Jeres Aktivitetshus, og I 

kan få indflydelse på, hvad 

der skal ske. 

Der er jo også en fin amfi-

scene som kan bruges til 

koncerter mv. 

Tag en snak med Stig i 

Aktivitetshuset og kom 

med dine ideer. 

Dato 24.11.2017  

Sidste nyt 



Der er blevet ansat en ny 

elektriker i stedet for Micha-

el. 

Daniel D´Este er startet den 

01.05.2017. Daniel er 32 

år, uddannet elektriker, har 

2 børn og bor i Ullerslev. 

Vi håber I alle vil tage godt i 

mod Daniel. 

SID E 2 

Ny ansættelse 

Ny ansættelse 

Michael har i en alder af 62 

valgt at gå på efterløn pr. 

31.05.2017 

Michael har været ansat i 

AB-Sprotoften siden  

01.04.2003. 

Vi takker Michael for hans 

store arbejdsindsats de 

mange år han har været 

her, og ønsker ham al mulig 

held og lykke fremover. 

SID STE N YT  

Michael på efterløn 
Den 1. januar 2017 blev 

Helle Hyllegaard ansat som 

Boligsocial vicevært efter at 

Jan er gået på efterløn. 

Helle er 49 år, uddannet 

pædagog. 

Vi håber I alle vil tage godt i 

mod Helle. 

Husk vi har en hjemmeside til Aktivitetshuset: 

www.Aktivitetshuset.dk 

På denne hjemmeside vil Stedet, Cafe Danehof samt AOF have sine 

ting stående. 

Du kan blandt andet finde Cafeens menukort, informationer fra Den 

Sociale Helhedsplan samt nyt fra AOF. 

Kommende arrangementer kan ligeledes ses på denne hjemmeside. 

Husk at besøge Aktivitetshuset.dk, når nu du alligevel er på nettet. 

Det kunne jo være der var en god koncert du ville høre eller en 

spændende menu i Cafeen. 

I ønskes allerede nu af bestyrelsen, administrationen 

og værkstedet alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Vi takker for det forgangne år og vi ser alle frem til 

samarbejdet i 2018. 

Glædelig jul og godt nytår 

Aktivitetshuset 
Husk at benytte jer af alle 

de tilbud der er i Aktivitets-

huset. Husk Aktivitetshuset 

er for jer alle.  

Der er masser af aktivite-

ter/arrangementer, blot tag 

fat i Stig eller Gitte Malene 

som har kontor i Aktivitets-

huset. 

Eller kig ind til AOF og spørg 

om de har nogle interessan-

te kurser. 

Se mere på 

www.aktivitetshuset.dk eller 

facebook. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyjKLKkrjWAhUPL1AKHTBbA2kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jul.kirkerne.dk%2FClipart-af-julemand-Mange-nye-julemaend-tegninger-Juleclipart.5193.0.html&psig=AFQjCNHW8kync

