
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 

 

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: 5. juli kl. 17.00 

 Landsbymøder: Tirsdag den 12. september, ændres til tirsdag 

den 26. september, da der er afdelingsmøde den 11. 

september. Landsbymøde onsdag den 8. november 

 Arbejdsdag: Torsdag den 10. august fra kl. 14 til 18. Lørdag 

den 7. oktober kl. 10. Søndag den 3. december kl. 10 

 Fællesspisning: Torsdag den 10. august kl. 18 

 

 

Social vicevært fravær: 

Sommerferie: 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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Storbylandsbyens heks 2017 

                     

Ny storskralds ordning 

Storskrald kommer fremover hver torsdag i ulige uger.  

Da vi på den måde har fået en fast ordning i Storbylandsbyen, så 

er det ikke længere muligt at bestille privat afhentning. 

Husk at sortere affald!!! 

Læg hver type i en klar plastsæk, bundet med en knude eller 

snor. Det er et krav fra skraldemanden, så han kan se indholdet. 

Aflever det til den rigtige genanvendelse eller rette 

affaldsbehandling 

NB: Sække kan hentes på kontoret. 

 
Her, ved siden af skraldespandsøen ud for hus nr. 147,  

kan du sætte dit sorterede affald. 

 

Social vicevært ændrede mødetider i august 2017: 

Mandag kl. 12.00-16.00, tirsdag kl. 9.00-17.00, onsdag kl. 9.00-

15.00, torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8:00-13:00. 

Ret til ændringer forbeholdes 😊 

 

NB: Rettelse til sidste nyhedsbrev:  

Velkommen til vores nye ejendomsserviceteknikere 

i Storbylandsbyen. 

Har du brug for hjælp til tekniske/praktiske opgaver, så kan du 

kontakte Ryan og Per, Driftscenterets direktører:   

Der skulle selvfølgelig stå driftscenterets inspektører, beklager 

fejlen. 

 

Råderetskatalog 

Hele uge 33 fra den 14. til den 18. august, vil jeg meget gerne 

være behjælpelig med at lave forslag til råderetskataloget. Det 

kan være et konkret forslag til et shelter, hvordan det skal se ud, 

økonomi osv. Skal der søges om fondspenge? 

 

Fællesspisning: 
Fællesspisning starter igen den 10. august.  
Har du lyst til at være medansvarlig for arrangementet, så sig det  
til Lena. 
 
Sommerhilsen: 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer.  
Min ferie kommer til at gå med at  
bygge kolonihave og hygge mig med mit 

barnebarn 😊  
Kærligst Lena 
                                                                          


