
Orientering: 
Bestyrelsen: 
Har bestyrelsesmøde den 1. søndag i hver måned fra kl. 16.00-18.00;  

der er åbent for beboere fra kl. 16.00-16.30. 

 
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. 

 

Åben rådgivning er her onsdage i ulige uger fra kl. 13.00-15.00: 

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

kontaktet af åben rådgivning 

 

Nøgle til de aflukkede rum: 

Garagen: Bo 115, Torben 107, Johnny 89, Kim 123 og Lena      

Depotet: Emma 93, Bo 115, Marianne 127 og Lena  

 

Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo 115 – se opslag på tavlen i fælleshuset. 

 

Lena fravær: 

Juleferie fra den 21. december til den 2. januar 

 

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. 

 
Nyhedsbrev: Hvis du har indlæg til næste nyhedsbrev, så kan du lægge det i 
postkasse nr. 125 eller maile det til Lena: len@bosoc.ojba.dk. 

  

 

 

   Nyhedsbrev nr. 45 

November 2018 

 
Indhold:  

 Nyt vedrørende samtale med nye lejere fra Østjysk Bolig 

 Hvordan bliver vi bedre til at løfte i flok? 

 Symaskiner til kreativ værksted 

 Aktivitetsskab i køkkenet og dart 

 Landsbymøde og fællesspisning 

 Julehygge den 4. december 

 Orientering 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Så har vi fået et super 

godt og flot klaver i 

fælleshuset 
 

mailto:driftscenteret@vm-ojba.dk
mailto:len@bosoc.ojba.dk


Nyt vedrørende samtale med nye lejere fra Østjysk Bolig 
Når beboere har fået tilbudt en lejlighed via ØB` s venteliste, kommer 

de på besøg for at høre om forventninger til fællesskabet mm., inden 

de skriver under på en kontrakt. 

Som noget nyt vil Johnny, der er formand for bestyrelsen, også deltage 

i disse møder. 

 

Hvordan bliver vi bedre til at løfte i flok? 
Johnny, som er formand for bestyrelsen, og Lena vil efter den 7. 

november besøge de beboere, der lyst til at få besøg. 

Vi vil gerne tale om fællesskabet i Storbylandsbyen: 

 Hvordan ser du dig selv ift. fællesskabet? 

 Hvilke interesser har du? 

 Hvad tænker du, der skal til, for at vi kan blive endnu 

bedre til at løfte i flok? 

 Har du lyst til at fejre jul i fælleshuset og til at være med 

til at skabe en hyggelig aften? 

 Har du lyst til at deltage i Storbylandsbyens 5års 

fødselsdag? Og har du mulighed for at være 

medarrangør? 

 Storby OL, ideer og engagement 

 Andet 

 

Symaskiner til kreativ 
Vi har fået foræret to brugte, istandsatte 

symaskiner fra symaskineforretningen Guldager i 

Aarhus. 

 

Tak til Hubert og Torben, der hentede dem 😊 

 

 

Aktivitetsskabet i køkkenet, indhold 
Dartpile, petanquekugler og diverse spil. 

 

 

 

 

Vi har købt en dartskive til fælleshuset, den er 

allerede blevet brugt flittigt 😊 

 

 

Landsbymøde og fællesspisning torsdag den 8. november: 
 

NB: Tilmeld dig til fællesspisning på opslagstavlen i fælleshuset. 

 

Foreløbig dagsorden til mødet: 

1. Nyt fra bestyrelsen: 

- Orientering om hjemmesiden 

2. Hvordan står det til i Storbylandsbyen med fællesskabet 

- Hvordan bliver vi bedre til at løfte i flok? 

- Modtagelse af nye beboere 

3. 4 dec. - julehygge og pakkeleg 

4. Juleaften 

5. Aktivitetsdag til foråret, forslag og udvalg: 

Storby OL- turnering 

Storbylandsbyens stormester i petanque, basket og dart 

Ugentlig aktivitetsdag 

6. Evt. 

 

Julehygge den 4. december  

sæt X i kalenderen 


