
Ugens aktiviteter: 

Tirsdag: Åben tirsdag fra kl. 15 

Onsdag: Åben rådgivning fra kl. 13-15 i fælleshuset. Læg en besked 

på tlf.nr. 61 94 31 23, hvis du ønsker at få besøg eller at blive kontaktet 

af åben rådgivning. Beskederne aflyttes hver onsdag. Hilsen Gunnar, 

Henriette og Jane. 

Fredag: Formiddagskaffe med hjemmebagte boller fra kl. 10 

               Guitarundervisning kl. 13.00-14.00. 

Aktiviteter: Har du som beboer lyst til at sætte en aktivitet i gang, så vil 

Lena (social vicevært) gerne være behjælpelig. Hun kan kontaktes på 

kontoret og på tlf. nr. 60 62 89 52. 

Vigtige datoer: 

 Bestyrelsesmøde: Dato ikke fastsat endnu 

 Landsbymøde: Torsdag den 1. juni fra kl. 19-21 

 Arbejdsdag: Søndag den 7. maj fra kl. 10 

 Afsked med Tom: Mandag den 24. april fra kl. 15-16 

 Guidet tur med en hjemløs: Torsdag den 27. april k.l 18.15 fra 

Storbylandsbyen 

 Spar på energien med Nina Brandsen, som er 

Salgs- og energiteknisk konsulent: Tirsdag den 2. maj kl. 17-18 

 Fortælleaften: Tirsdag den 23. maj – mere herom i næste 

nyhedsbrev 

 Skt. Hans : fredag den 23. juni 

Social vicevært fravær: 

Studietur: Lena er på studietur fra mandag den 8. maj til og med 

onsdag den 10. maj 

Sommerferie: Lena holder ferie hele juli måned 

 

Nyhedsbrev: Hvis du har indlæg til næste nyhedsbrev, så kan du 
lægge det i postkassen eller maile det til Lena: len@bosoc.ojba.dk                     
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Referat af landsbymødet tirsdag den 4. april 2017 

1) Orientering om Guidet tur med en hjemløs samt planlægning af 

transport 

 Torsdag den 27. april. Afgang fra fælleshuset kl. 18.15 og fra 

Jægergårdsgade 107 kl. 19. Turen er gratis. Hvis du ikke allerede har 

tilmeldt dig til turen, så kontakt Lena senest mandag den 24. april af 

hensyn til bestilling af flextaxa 😊  

2) Delebil  

 Stor enighed om, at ideen er god, men tilbuddet er for dyrt. 

3) Aftenarrangementer 

 Forslag om at starte aftenerne med fællesspisning, Lena er 

primær ansvarlig  

 Filmaften: Bjarne og Emma vil arrangere en aften. Der vil blive 

lavet et opslag 

 Skt. Hans fredag den 23. juni, mere herom følger 

 Fortælleaften tirsdag den 23. maj: starter med fællesspisning. 

Betty giver Chili con carne, Lena køber tilbehør. Hvis nogle har 

lyst til at læse højt eller fortælle en historie, så sig det til Lena. 

Lydbånd er også en mulighed. 

4) Eventuelt 

 Arbejdsdag: Emma vil lave Linsegryde til næste arbejdsdag 

søndag den 7. maj 

 Tom har fået nyt arbejde og holder derfor i Østjysk Bolig fredag 

den 28. april. Hans afløser er ikke fundet endnu. Vil vil invitere 
Tom til afskedskaffe mandag den 24. april fra kl 15-16 (NB: Tom 
kan ikke den 25. april, som vi talte om på mødet) Hvis nogle har 

en god ide til en afskedsgave evt. hjemmegjort 😊 så sig det til 

Lena, senest onsdag den 19. april. 

 NRGi 

Da der er mange beboere, der har fået høje regninger, har jeg talt med NRGi. 
Der er kommet nye regler fra 1. april 2016. Du kan altid se dit forbrug på 
NRGi`s hjemmeside. Du kan vælge at få en regning en gang hver måned eller 
hver tredje måned. Denne gang er regningerne udformet forskelligt, da NRGi er 
ved at overgå til et nyt system.  
NRGi mener ikke, at der er fejl i aflæsningerne og regningerne. Hvis du har fået 
en regning, som du undrer dig over, kan du ringe til NRGi. Lena og åben 
rådgivning vil gerne være behjælpelig. 
Det er normalt at bruge 1500 KHW pr person pr år (NB: oplyste vist et andet tal 
til mødet) Jeg har talt med Energi nets elspareafdeling, de vil gerne komme 
herud og fortælle om, hvordan man kan spare på stømmen og dermed 

elregingen 😊.  

Nina Brandsen, som er salgs- og energiteknisk konsulent, 
kommer tirsdag den 2. maj kl. 17-18. Hun vil komme med et 

oplæg og hun vil meget gerne svare på spørgsmål. 
 

 Legionellabakterier: Vi havde en længere snak om legionella 

bakterier og temperaturer, jeg har fundet følgende på nettet til 

orientering: 

Hvor høj skal temperaturen i varmtvandsbeholderen være?  

Mange tror, at der skal være så høj en temperatur som muligt i 
varmtvandsbeholderen for at nedsætte risikoen for bakterier som fx legionella, 
og derfor har de skruet for højt op.  

Men ud over, at en høj temperatur giver et større varmetab – da der er større 
forskel på varmen i vandet og omgivelserne – giver det både mere aflejring af 
kalk i rørene og forøget risiko for bakterievækst. 

En temperatur på 55 grader i varmtvandsbeholderen og 50 grader ude ved 
vandhanen er nok til at holde legionella og andre bakterier nede og er stadig 
varmt nok som opvaskevand. Myndighederne anbefaler en temperatur i 
varmtvandsbeholderen på 55 grader i varmenormen DS469:2013. 

 Vi talte om, at det kunne være hyggeligt at have en shelter/tiny 
house på den store græsplæne bagved højen, som også vil kunne 
benyttes af udefrakommende samt gæster. Punktet tages op på 
næste landsbymøde torsdag den 1. juni. 

 Orientering om, at Tiny houses har en udstilling på Tangkrogen 
fra den 7.-9. april fra kl. 9-21. 

 Lena vil undersøge, om man må overnatte i fælleshuset. 

 Lena vil undersøge, hvilke områder herude der er åbne for evt. 

dyrehold. Punktet tages op til næste landsbymøde den 1. juni. 

             

                               


