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Sidste nyt
Det forgangne år 2018
Den nye Boligsociale helhedsplan startede op den 1.
april 2018 og slutter igen den 30. marts 2022. Denne
helhedsplan sker i samarbejde med
Lejerbos afdelinger Sofiegården/Johannesgården.
I den forbindelse er der blevet oprettet et kontor I Origo
ved Sofiegården ved siden af spejderhuset.
I huset Origo er Dagny ansat som boligsocialmedarbejder, hun har sin primære gang i huset i Origo—men er
også at finde i vores Aktivitetshus.
Byggeriet af 16 nye plejeboliger i Vindinge er blevet
afsluttet. De nye beboere flyttede ind den 15. september 2018. Udenoms arealerne har vi selv sørget for at
få plantet til med hække og træer. Alt i alt en flot og
harmonisk bygning med gode udenoms arealer.
De grønne områder i Rådyrvænget har fået en overhaling—alt det gamle hegn er blevet gravet op og der er
plantet nye træer og buske.
Afd. 7 i Sprotoften har fået nye døre og vinduer.
Sprotoften 5-16 har fået skiftet en del vinduer.
Jernbanebo har fået skiftet hele rørinstallationen.

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.
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Ny ansættelse

Birgit på efterløn

Den 1. november 2018 blev
Anne Lokesgaard ansat
som administrativ medarbejder
Anne er 52 år, uddannet
kontorassistent med stor
erfaring. Anne er fra Nyborg
og flere af jer er måske
stødt(!:-)) på hende ved
Nyborg El.
Vi håber I alle vil tage godt i
mod Anne.

Birgit har i en alder af 63 valgt
at gå på efterløn pr.
30.11.2018
Birgit har været ansat i ABSprotoften siden 10.01.2011.
Vi takker Birgit for hendes store
arbejdsindsats de mange år
hun har været her, og ønsker
hende al mulig held og lykke
fremover i Dragør.

Ny ansættelse

Ny ansættelse

Der er blevet ansat en ny
gartner i stedet for Peter
Greve som vi sagde farvel til
den 31.03.2018.
Knud Raundahl Fick er
startet den 01.02.2018.
Knud er 58 år, tidligere
selvstændig, Knud bor hos
os her i Sprotoften—i er
sikkert stødt på ham i civilt
tøj også.
Vi håber I alle vil tage godt i
mod Knud.

Der er blevet ansat en ny
ved den boligsociale helhedsplan.
Dagny Lykkegaard Egelund
er 34 år og uddannet pædagog.
Dagny har sin gang I Origo
og Aktivitetshuset.
Dagny har 2 børn og bor i
Ringe.

Glædelig jul og godt nytår
I ønskes 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 2019.
I 2019 har vi planer om at afd. 8 Tronnealle skal have
et løft i de grønne områder. Afd.9 Ådalen skal have nye
entredøre. Sprotoften 35 til 46 skal have nye vinduer.

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.

