
Ugens aktiviteter: 

Tirsdag: Åben tirsdag fra kl. 14.00-17.00 

Onsdag: Åben rådgivning fra kl. 13.00-15.00 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 af Gunnar, Henriette eller Jane. 

 

Driftscenteret: 

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

kontakte Driftscenteret på tlf.nr. 87 44 75 93 alle hverdage  

fra kl. 7.15 til 9.00 samt torsdag fra kl. 15.00-17.00 

eller sende en mail til: driftscenteret@vm-ojba.dk. 

 

Vigtige datoer: 

 Landsbymøde:  

 Julehygge: Tirsdag den 28. november (ny dato) 

 Fællesspisning: 

 Torsdag den 23. november (Cathrine) 

Tirsdag den 28. november (Mehdi) 

Tirsdag den 19. december (Mehdi) 

 Værkstedsmøde: tirsdag den 28 november 

 Arbejdsdag:  

 Onsdag den 22. november: Lena får besøg af erfa- 

gruppen (boligsociale medarbejdere) 

 

Lena fravær: 

 Ferie fra og med den 22. december til og med den 2. 

januar 

 

Aktiviteter: Har du som beboer lyst til at sætte en aktivitet i 

gang, så vil Lena (social vicevært) gerne være behjælpelig.    

Kan kontaktes på kontoret og på tlf.nr. 60 62 89 52. 

 

Nyhedsbrev: Hvis du har indlæg til næste nyhedsbrev, så kan 
du lægge det i postkassen ved nr. 125 eller maile det til Lena: 
len@bosoc.ojba.dk.          
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Næste værkstedsmøde: 
Bliver tirsdag den 28 november fra kl. 14-15.  
Alle er meget velkomne til at deltage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ting forsvinder! 
Vi mangler termokander i fælleshuset.  

Husk at aflevere det tilbage, som du låner 😊 

 

Fællesspisning i november og december 
Torsdag den 23. november: Cathrine står for maden. 
Tirsdag den 28 november: Mehdi vil lave pizza. 
Tirsdag den 19. december: Mehdi vil servere traditionel iransk 
mad. 
Maden koster 20 kr. for voksne.  
Tilmeld dig på opslagstavlen i fælleshuset. 
 

                  
 
 

Julehygge og fællesspisning i fælleshuset tirsdag den 
28. november fra kl. 15.30 
Kom og vær med til at skabe julestemning i fælleshuset. 
Der vil være mulighed for at lave julepynt. 
Der bliver serveret gløgg, æbleskiver og småkager. 
Ca. kl. 18.00 vil Mehdi servere hjemmelavet pizza (20 kr. pr. 
voksen). Tilmelding på opslagstavlen i fælleshuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juleaften i fælleshuset 2017 
Se indbydelsen fra Johnni i din postkasse 😊 
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Maling til terrasserne 
Hvis du ønsker at male din 
terrasse, så kan du til foråret 
kontakte Driftcenteret på tlf. 
nr. 87 44 75 93, hvorefter 
Erik, som er ejendoms-
servicetekniker, vil udlevere 
2,5 l maling til dig.  
Forslag: Vi kunne hjælpe 

hinanden med at male terrasser på en arbejdsweekend.  
 

Tjekliste fælles områder: 
 Solceller OK, overvåges ugentligt, alarmer sendes via 

overvågningsværktøj til Erik 

 Ovenlysvindue fælleshuset ok 

 Ude lys fælleshuset ok 

 Lampeskærm inde i fælleshuset ok 

 Tørretumbler ok 

 Fliser ok 

 Lysning sidder ikke som den skal i fælleshuset, 
ændres ikke 

 Midtervinduet i fælleshuset åbnes elektronisk ok 

 Raslen på taget af fælleshuset, ikke registreret ved 
overvågning 

 Væg plader i tv-hjørnet sidder forskudt, ændres ikke 
 

Venlig hilsen Erik, ejendomsservicetekniker 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiNudWvxJ_XAhXBJJoKHaQAAyQQjRwIBw&url=https://www.xl-byg.dk/goer-det-selv/haven/terrasse/saadan-vedligeholder-du-traeterrassen.htm&psig=AOvVaw3Bn9yc2Bj_lTAEBYJHQmAl&ust=1509699840924370

