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Foråret er kommet
Efter en forholdsvis mild
vinter er foråret kommet til
AB-Sprotoften.

et arrangement i Aktivitetshuset som AOF har arrangeret.

Bøgen er lige sprunget ud
og fuglene synger lystigt.
Ejendomsfunktionærerne er
begyndt at slå græsset
rundt omkring.

Der er gratis adgang for
interesserede, I kan læse
mere på vores hjemmeside.
www.sprotoften.dk.

Det dufter rigtigt af forår.
Byggerierne er ved at være
overståede, og vi er overbeviste om at beboerne vil
komme til at nyde de nye og
flotte grønne rammer, der
er i AB-Sprotoften.
Byggeriet af Aktivitetshuset
er i fuld gang.
Sæt i den forbindelse kryds
i kalenderen den 4. juni kl.
11, hvor der er officiel indvielse af huset.
Allerede den 21. maj er der

Trappevask
Efter længere tids utilfredshed med trappevasken i
Sprotoften, er der nu kommet styr på det.
Vi har forsøgt os med ISS
som lovede de kunne magte
opgaven uden problemer.
Det viste sig hurtigt ikke at
holde stik, så vi var nødsa-

get til at opsige dem allerede efter 1 måned.
Efter en kort tænkepause
kom vi frem til, at vi for
færre penge kunne ansætte
2 nye ejendomsfunktionærer på fuld tid til at varetage rengøringen.
Vi får på den måde en ren-

gøring af høj kvalitet og af
folk som hurtigt bliver genkendelige i området, så beboerne kan føle sig trygge
og taget godt i mod.

Ny vej
Der bliver i Sprotoften lavet helt nye
vejkasser i den nordlige ende i løbet af
sommeren 2014.
Derfor bliver den eneste indkørsel fra
kirkegården i denne periode.

Nye Ejendomsfunktionærer
Den 15. oktober 2013 blev Lone Laugesen ansat. Lone er uddannet maler,
hendes primære arbejdsopgaver her i
AB -Sprotoften er alt malerarbejde.
Vi byder Lone velkommen og ser frem
til samarbejdet med hende.
Den 1. marts 2014 blev Søren Hjelm
Larsen ansat. Søren kom fra en tidligere stilling som vinduespudser. Søren
er ansat som vores rengøringsmand.
Det betyder at han vasker alle trapperne samt pudser vinduerne.

www.fotograf-larsen.dk.
Vi byder Søren velkommen og ser frem
til samarbejdet.
Den 1. marts 2014 blev Peter Ilsø ansat. Peter kom ligeledes fra en stilling
som vinduespudser. Peter er ligeledes
ansat som rengøringsmand.
Vi byder Peter velkommen og ser frem
til samarbejdet.

I fritiden er Søren fotograf, se mere på

Bethina er tilbage efter endt barsel
På kontoret er Bethina K. Keller tilbage efter endt barsel. Hun har fået en
dejlig dreng.
Bethina har været på barsel i godt et
år.
Vi byder Bethina velkommen tilbage.
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Byggerierne
Byggerierne i de forskellige afdelinger
er helt færdige og de sidste byggelån
er blevet hentet hjem.

op om de aktiviteter
der kommer i huset og
ikke mindst cafeen.

I den forbindelse ser vi frem til en
fredelig sommer uden nogen form for
byggerod og larmende maskiner.

Stedet som de fleste
kender kommer til at
holde til i det nye aktivitetshus. I kan altid
finde Stig eller Jan i
det nye aktivitetshus.

Vi håber at beboerne vil tage de fine
grønne områder i brug og nyde sommeren. (husk at rydde op :-)) .
Aktivitetshuset forventes at stå helt
færdigt i begyndelsen af maj måned
2014. Som tidligere nævnt er der officiel indvielse den 4. juni 2014 kl. 11.

Det er planen at der
kommer en informations tavle op, som er
synlig for alle.

Vi glæder os alle til at huset står færdigt og kan blive brugt. Husk at støtte

Fodring af måger
Det er blevet et stigende problem med
mange måger i Sprotoften.
Der er nogle der fodre mågerne fra
altanerne.
Dette skal ophøre, da det tiltrækker
flere måger og andre skadedyr. Mågernes ekskrementer ødelægger tagene
samt lakken på bilerne.
Vi beder derfor folk om ikke at fodre
mågerne.
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