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Inge går på pension 

Det vil være en kæmpe stor hjælp, hvis du husker at fjerne dit 

affyret fyrværkeri, inden medarbejderne møder på arbejde efter 

nytår d. 2. januar. 

Der går mange gode timer spildt, 

når medarbejderne skal begynde 

med at gøre stierne fremkommeli-

ge for fyrværkeriaffald, inden vi kan 

gå i gang med nogle meget mere 

fornuftige opgaver. 

 

Med udgangen af december går Inge på en velfortjent pension. 

Grundet Corona restriktionerne er det ikke muligt at afholde en 

afskedsreception for Inge. Men så snart at myndighederne lukker 

op for større forsamlinger,  afholder vi en afskedsreception, så al-

le har mulighed for at komme og sige pænt farvel. 

 

 

Britta overtager stillingen 

som Caféleder ved årsskiftet. 

 

Café Ask 

Vi har desværre måtte lukke ned for bespisning i Café Ask, på 

grund af de nye Corona restriktioner, som regeringen meldte ud 

d. 7. december.  

Som ved nedlukningen i foråret, er der mulighed for at bestille 

Take Away. 

 

Du kan læse menuen og om hvordan du bestiller og afhenter et 

dejligt måltid mad, i tidsrummet 17.30 til 18.30 

Cafe-ask.dk 

Slyngplanterne på cykelskurene er blevet fjernet, for at give me-

re lys og indkig i skurene. Nu kan du se ind i cykelskuret når du i 

de mørke morgen- og aftentimer, skal ind eller ud med sin cykel, 

ligeledes kommer lyset fint ud og giver mere lys i området. 

Cykelskurene ser lidt beskidte ud lige 

nu, men efter nogle gode regnskyl vil 

de fremstå pæne igen. 

De små buske vil med tiden dække 

bunden og gå ca. en ½ meter op af 

væggene. 

Cykelskure +100 dage uden ulykker 

Ved et meget Coronavenligt arrangement tirsdag d. 8. december 

blev det fejret, at der ingen arbejdsulykker havde været i over 

100 dage, i forbindelse med udskiftning af tagene. 

En fin tale 

blev afholdt 

og der blev 

uddelt en fin 

pose med ka-

ge og kakao. 

 

Fyrværkeri Glædelig Jul og godt Nytår 

 

Glædelig jul og godt nytår  

til alle i Askerød, fra 

Afdelingsbestyrelsen og alle medarbejdere 

 


