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Sidste nyt
Planer for efteråret/foråret
Vi håber alle har haft en
god sommer.
I løbet af efteråret skal der
lægges nyt tag på afd. 14
Jernbanebo.
I afd. 7 skal de store platantræer fældes, og der
skal plantes noget ny hæk.
Da træerne skal fælles
beder vi jer være tålmodige og påpasselige.
I afd. 1 bliver der plantet
en ny hæk ind mod kirkegården, samt der bliver
lavet nogle mindre fornyelser rundt omkring i afdelingen.
Udbygningen af afd. 16
Vindinge Landsbycenter vil
starte i løbet af 2017 med
i alt 16 nye boliger.

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 genbrugspladsen.
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 ABSprotoften 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.

SIDE 2

SIDSTE NYT

Nye udfordringer

Mogens på pension

Den 1. maj 2016 valgte
vores gartner Christian at
søge nye udfordringer.
Christian har været i ABSprotoften siden 2010.
Vi takker Christian for det
gode stykke arbejde han
har udført her i ABSprotoften.
Vi ønsker ham held og lykke
med hans nye job på Oure
skolerne.

Mogens har i en alder af 65
valgt at gå på pension pr.
31.12 2016.
Mogens har været ansat i
AB-Sprotoften siden
01.01.2006.
Vi takker Mogens for hans
store arbejdsindsats de
mange år han har været
her, og ønsker ham al mulig
held og lykke fremover.

Ny ansættelse

Ny ansættelse

Der er blevet ansat en ny
gartner i stedet for Christian.
Derfor er Peter startet den
01.05.2016. Peter er 32 år,
uddannet gartner, gift og
har 2 børn.
Vi håber I alle vil tage godt i
mod Peter.

Pr. 01.08.2016 har vi ansat
endnu en tømrer. Carsten
er 44 år, gift og har 2 børn.
Vi håber I alle vil tage godt i
mod Carsten.

Mød din formand

På efterløn
Jan Kaad Jensen har valgt
at gå på efterløn den
01.11.2016.
Vi takker Jan for det gode
stykke arbejder han har
udført ved Aktivitetshuset
og Startboligerne, vi ønsker ham al mulig held og
lykke fremover.

Som et forsøg er Flemming
nu mulig at træffe torsdagene 13/10 + 24/11 fra kl
16.00 til 16.45 i Aktivitetshuset.

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.

