Nyt fra Aktiv Aabenraa
Kære dig som bruger de kommunale idrætsfaciliteter under Aktiv Aabenraa

Pr. 01. september 2019 er der sket noget nyt i Aktiv Aabenraa.
Knud-Gert Diedrichsen har fået ansvaret for den samlede drift af både de kommunale tørhaller og
svømmehaller.
Bent Mærsk Thye tager sig fortsat af Conventus og bookinger for idrætshallerne.
Erik Uldall Hansen er tiltrådt stillingen som projektkoordinator.
Han vil i fremtiden stå for nye projekter, processer og udviklingstiltag i Aktiv Aabenraa sammen med
idrætsmedarbejder Maja Lykke Schmidt. I kan altid kontakte os, hvis I har idéer til ovenstående.
I Idrætshallerne vil vores rengøring stadig primært foregå om morgenen. Her kan I møde Ifeta,
Suvad, Niels og Ejwind og det tekniske serviceteam, som består af Birger, Morten, Carsten, Tommy,
Torben og Bent. De er alle klar med en hjælpende hånd i både dag-, eftermiddags- og aftentimerne.
I svømmehallerne er Inge, Anne, Lars, Tina, Lone, Morten, Maria og Maja de faste livreddere som I
møder i offentlig åbning og på holdene. De sørger også for, at svømmehallerne er pæne, rene og
klar til jer sammen med vores dygtige tilkaldevikarer.
Inden længe vil du på www.aktivaabenraa.dk kunne se fotos af hele holdet bag Aktiv Aabenraa. Vi
håber, at vi med denne præsentation af os, opgaverne og tilstedeværelsen rundt i faciliteterne opnår
endnu bedre kontakt med jer - og at vi ad denne vej bidrager til endnu mere aktivitet og liv i vores
faciliteter til glæde for skoler, foreninger og øvrige brugere.
Har du brug for at henvende dig til én af os, finder du kontaktoplysninger på www.aktivaabenraa.dk
Derudover kan vi kontaktes på hovednummeret 7376 8910.
Er du interesseret i at følge med i, hvad der sker på tværs af de kommunale idrætsfaciliteter, så følg
Aktiv Aabenraa på Facebook eller skriv dig op til vores månedlige nyhedsbrev på hjemmesiden.
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