
Håber I har nydt sommeren og efteråret? 

Nu er vi gået ind i årets sidste måned og juleforberedelserne 

er så småt gået i gang i de små hjem. 

Mon julen bliver hvid i år, og hvad vil det nye år mon bringe? 

Stopper inflationen sin himmelflugt, eller fortsætter den? 

Hvad med energikrisen og det høje renteniveau? Der er mas-

ser af ting at bekymre sig om. 

Men så er det godt at vi bor alment, hvor der ikke er nogen 

der skal tjene penge på hinanden, men derimod holde husle-

jen nede på et niveau, hvor alle kan være med. Vi skal værne 

om den almene model og tale den op i dagligdagen. 

Med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

M.v.h. Christof H. Kristensen (forretningsfører) 

Årgang  70(77), 

Forord 

Aktivitetshuset 

Aktivitetshuset som er  

for alle borgere og bebo-

er er beliggende i Spro-

toften. Huset ligger over-

for Silvan. 

Huset indeholder fore-

dragssale, lækkert cafe-

område, beboerrum , 

toiletter og ikke mindst 

kontorlokaler 

I huset holder AOF Østfyn 

også til. De afholder rig-

tigt mange fine arrange-

menter og kurser i løbet 

af året, som man er vel-

kommen til at deltage i. 

Hold dig opdateret på 

hjemmesider og face-

booksider omkring aktivi-

teter. 

 

Desuden holder Cafe 

Danehof også til i huset.  

Cafeen har åbent alle 

hverdage: 

Mandag til fredag  kl. 

10—15.30. 

Cafeen tilbyder et varie-

ret udbud af hjemmela-

vet mad— desuden er der 

også mulighed for at 

tage det med hjem. Se 

menu på facebookside. 

Sidst men ikke mindst 

holder vores boligsociale 

medarbejdere også til i 

huset. De er primært 

finansieret af Landsbyg-

Dato 07.12.2022  

Nyhedsbrevet: Sidste nyt 

gefonden.  

Deres arbejde består i at 

udvikle beboerområderne i 

selve Sprotoften, Tronnealle, 

Sofiegården/

Johannesgården samt Jør-

gensparken/Lisalund. 

Sidstnævnte er afdelinger, 

der hører under Lejerbo. 

Hvis du vil vide mere om 

Aktivitetshuset mv. så tag et 

kig her: 

Facebook søg på: 

 Helhedsplanen Nyborg 

 Aktivitetshuset 

 

Se endvidere på disse hjemmesider: 

 https://aof.dk/aftenskoler/aof-center-odense/ 

 https://www.aktivitetshuset.dk/ 

 



SID E 2 

Pr. 1. september 2022 

blev Arne Knudsen ansat. 

Arne Knudsen er uddan-

net driftsleder og pæda-

gog. Arne er 47 somre. 

Arne´s  primære arbejds-

opgaver er rengøring samt 

arbejde i det grønne. 

Vi håber I vil tage godt i 

mod Arne. 

N YHED SB R EVET:  SID STE N Y T 

 

Ansvarsområder for de grønne områder 

Som noget nyt er det blevet besluttet, at vores gartnere har fået tildelt hvert deres ansvarsområde i stedet 

for, at de alle arbejdede over det hele. Det betyder samtidig, at der er rokeret lidt rundt i 

arbejdsopgaverne. Nedenfor er oplistet de enkelte afdelinger, påført med ansvarshavende person: 

Afd. 1 Sprotoften - Ansvarlig Andreas 

Afd. 6. Rådyrvænget - Ansvarlig Knud 

Afd. 7. Sprotoften - Ansvarlig Andreas 

Afd. 8. Tronnealle - Ansvarlig Arne 

Afd. 9. Ådalen - Ansvarlig Arne 

Afd. 10. Psykiatriboligerne - Ansvarlig Knud 

Afd. 12. Ældreboliger Nydamsvej og Helgetoften - Ansvarlig Knud 

Afd. 14. Jernbanebo - Ansvarlig Knud 

Afd. 16. Vindinge Landsbycenter - Ansvarlig Ole 

Afd. 17. Vindingetoften - Ansvarlig Ole 

Afd. 18. Risvej - Ansvarlig Knud 

Afd. 19. Åhuset - Ansvarlig Ole 

Afd. 20. Jagtenborg - Ansvarlig Ole 

Energipriserne 

Nfs har varslet 14% stigning på varmeregningen for 2023. Men bare rolig, mange af jer der betaler aconto 

til os i AB-Sprotoften, har gennem de seneste mange år brugt denne aconto som en slags opsparing. 

Derfor forventes der ikke at ske nogen stigning i aconto beløbets størrelse til næste år, da vi i gennemsnit 

er dækket godt ind. 

 

Vedr. el afregningen, så står I stort set alle sammen selv for denne del, dvs. I betaler selv direkte til 

forsyningsselskabet uden om boligforeningen. 

Så er der de steder hvor der er fællesstrøm. I nogle afdelinger har bestyrelserne valgt at slukke lyset om 

natten i gadelamperne, mens der i andre afdelinger er besluttet at bibeholde belysningen for at øge 

trygheden. 

Vi i AB-Sprotoften holder et vågent øje med udviklingen, vi har frem til 30.11 kørt med fast pris, men er nu 

overgået til time for time afregning, da den pt. er meget lavere end fastpris aftalen. Men markedet er 

svært og yderst omskifteligt, og en udfordring at spå om. Men vi gør vores bedste for at holde de faste 

omkostninger nede til glæde for jer beboer. Det er vores fornemmeste opgave at holde huslejen på 

samme niveau som nu. 

De fleste afdelinger har valgt at holde fast i juletræsbelysningen, ved nuværende kwh pris, koster et 

juletræ 12 kr. pr. måned i strøm – hvilket ikke vælter budgettet. 

Ny ansættelse 



SID E 3 N YHED SB R EVET:  SID STE N Y T 

Resultat af urafstemningen med YouSee, afd. 1, 7 og 9 

Foreningsaftalen med YouSee har udløb 29. februar 2024, med 1 års opsigelsesvarsel. 

Organisationsbestyrelsen besluttede sidste år, at beslutningen om en forlængelse eller opsigelse skulle 

lægges ud til beboerne i de berørte afdelinger. 

Derfor har administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelserne afholdt møder omkring dette. Det 

resulterede i, at afstemningen blev sendt ud til beboerne som en urafstemning, for at få så mange med 

som overhovedet muligt. 

Brevet blev omdelt den 18-19 november med svarfrist den 5 december.  

Ud af 529 husstande, i alt 1.058 stemmer blev resultatet: 

Ja: 451 

Nej: 11 

Ugyldige: 8 

Svarprocenten har været på hele 44,42%:-) 

Ovenstående klarer ja, betyder at vi tegner en ny aftale med YouSee 

omkring grundpakken. 

Udskiftning af armaturer i afdeling 1 

I 2021 fik vi screenet  alle armaturer i afdeling 1 Sprotoften. Grundfos og Grohe kom forbi og lavede et 

grundigt energicheck på cirkulationspumper og armaturer. Det resulterede i  en større rapport om be-

sparelsespotentialer. 

Ved at installere nye blandingsbatterier i alle lejemål i Sprotoften er besparelsespotentialet på  årligt 

2.564 kr. pr lejemål - dette er et gennemsnit taget med udgangspunkt i en beregningsmodel fra Hånd-

bog for energikonsulenter.  

Hvis vi antager, at den er retvisende vil besparelsen for de 418 lejemål beløbe sig til kr. 1.071.752 pr. 

år. 

Hvad koster det så at udskifte alle armaturerne: Prisen er 850.000 for materialer. 

Vi har besluttet, at vi selv udfører arbejdet. Derved sparer vi penge på at få en udefra til at stå for ud-

skiftningen. Ud fra ovenstående priser, er tilbagebetalingstiden under 1 år til glæde og gavn for den 

enkelte beboer og jordens ressourcer. Pengene hertil er taget fra de opsparede henlæggelser, og det 

betyder at der ikke kommer en huslejestigning  på den baggrund. 

Hvor langt er vi: 

Vi er færdige i gamle afd. 2 (Sprotoften 17-24), og er lige nu i gang med 

gl. afd. 1 (5-16). 

Vi udskifter en opgang om ugen, og der bliver sat adviseringer op i op-

gangen 1 uge før påtænkt arbejde. 

Vi håber I tager godt imod de nye armaturer og vi er dermed med i den 

grønne omstilling hvor vi værner om vores allesammen planets spar-

somme ressourcer. Desuden bidrager det både til økonomisk og miljø-

mæssig ansvarlighed til glæde for alle. 
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Kommende arbejder for 2023 

Resultat af beboerundersøgelsen fra dec. 2021 

Nedenfor er oplistet de lidt større arbejder der efter 30 års planen skal udføres i 2023. Dog med forbe-

hold for ændringer og udskydelser. 

Afd. 1 Sprotoften - Udskiftning legeplads 

Afd. 6 Rådyrvænget - Udskiftning af vaskeriet. 

Afd. 7 Sprotoften - Udskiftning af vandrør. 

Afd. 8 Tronnealle -  Udskiftning af træfacader til vedligeholdelsesfrit, udskiftning rygnings      

sten, udskiftning af vinduer og terrassedøre. 

Afd. 9 Ådalen  -  Udskiftning af komfurer. 

Afd. 12 Nydamsvej mv. - Udskiftning tag dug. 

Afd. 14 Jernbanebo - Udskift ventilationsanlæg. 

Afd. 17 Vindingetoften - Udskift toiletter og håndvaske. 

Afd. 19 Åhuset - Udskiftning af tagbeklædning samt maling af facade. 

Afd. 20 Jagtenborg - Nyt låsesystem. 

Nedenfor er nedslag i resultatet fra den store beboerundersøgelse fra sidste år. 

Svarprocenten for 2021 var på kun 16,84%, mens den i 2014 var på 21,83%. Højeste svarprocent var i 

afd. 7 med 38,46%. 

Konklusionen vedr. beboerdemokratiet ud fra besvarelserne er, at mange synes at beboerdemokratiet er 

vigtigt. Omkring 20% af de der har svaret vil gerne arbejde med bestyrelsesarbejde. Generelt synes folk, 

at beboerdemokratiet fungere i AB-Sprotoften. 

 

Konklusionen på serviceniveauet er, at værkstedet samt boligkontoret scorer utroligt højt her. På en skala 

fra 1-5 ligger scoren næsten på 5 begge steder. Vores tilgængelighed er nem og serviceorienteret, samt vi 

møder vores beboer på en positiv, imødekommende og venlig måde. 

 

Konklusionen på boligerne og de grønne områder: Generelt viste undersøgelsen, at der var stor tilfreds-

hed. Dog trænger specielt rækkehusene til et løft i køkkenerne og badeværelserne. I afd. 1 er der stor 

tilfredshed med de grønne områder, mens der er lidt mindre tilfredshed med de grønne områder i afd. 6 

og 9. Der ønskes generelt flere blomster i biodiversitetsområderne, samt at legepladserne trænger til en 

opgradering. Trappevasken er der generelt tilfredshed med. 

 

Konklusion på informations- og aktivitetsniveauet: Generelt godt informeret, dog savnes der flere aktivite-

ter til børn. Kendskabet til Aktivitetshuset halter, og det er ønskværdigt at denne højnes. Svartider på bre-

ve og mails er tilfredsstillende. Den boligsociale helhedsplan er kendskabet ikke så stort til, men måske 

det skyldes at ikke alle ved de indgår i den boligsociale helhedsplan uagtet at den har været her i 14 år. 

 

Konklusion på bosætningen: Ud fra besvarelserne vælger folk at bosætte sig i AB-Sprotoften pga. belig-

genheden og huslejeniveauet, men også fordi man bare mangler et sted at bo. Så det vi så ofte hører om 

at huslejen er for høj på afdelingsmøderne, må være en myte, da undersøgelsen netop viser at huslejeni-

veauet er attraktivt. 

 

Vi er godt tilfredse med resultatet af undersøgelsen, men der er ikke nogen grund til at hvile på laurbær-

rene. Der er altid plads til småjusteringer hist og her. Desuden har rigtig mange kommet med kommenta-

rer og ønsker, som vi vil arbejde videre med. 
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Husk vi har en hjemmeside til Aktivitetshuset: 

www.Aktivitetshuset.dk 

På denne hjemmeside er den boligsociale helhedsplan beskrevet,  samt Cafe Danehof og AOF har 

sine kontaktoplysninger stående. 

Du kan blandt andet finde Cafeens menukort, informationer fra Den Boligsociale 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. 

Nogle Highlights: 

Den 16 november var Morten fra badehotellet forbi og holde foredrag 

Den 1 november rejemad på valgdagen i Cafeen 

Den 10 november Mortens and spisning i Cafeen 

Den 6 oktober tur til forsorgsmuseet i Svendborg 

Den 16 august var Tommy Hansen forbi, han spillede John Mogensen, stor oplevelse. 

Aktivitetshuset - Highlights 

Glædelig jul og godt nytår 

Vi vil herfra administrationen, værkstedet, den boligsociale helhedsplan og organisationsbestyrel-

sen ønske jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

 

I er altid velkomne til at skrive eller ringe til os med ris eller ros. 

 

Vi vil gerne takke alle for det gode samarbejde det 

forgangne år, og ser frem til gode afdelingsmøder 

i foråret. 

 

 


