
 

Vigtige datoer 

 Landsbymøde torsdag den 11. august 

Kl. 17-18 Kursus vedr. solceller v. Henrik fra Østjysk Bolig  

Kl. 18 Suppe 

Kl. 19-20 Beboerdemokrati v. Kim fra Østjysk Bolig 

 
 

 Arbejdssøndag den 28. august. Se foreløbig dagsorden på tilmeldingen. 

 

 

 
 

 NB: Tirsdag den 6. september: Livshistorier aflyses pga. den megen 

aktivitet, der er af møder i denne måned 

 Tirsdag den 13. september: Afdelingsmøde (indkaldelse kommer fra 

Østjysk Bolig) 

 Søndag den 25. september: Arbejdsdag + landsbymøde 

 Torsdag den 29 september: Workshop v. SUS 

 Tirsdag den 18. oktober: landsbymøde 

 Torsdag den 17. november: Landsbymøde 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 9, August 2016 
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Orientering: 

 Ekstra medarbejder 

                          

Rene er den 1. august 2016 startet i skånejob i Storbylandsbyen. Rene bor 

i nr. 149 i Marienlystvangen.  

Rene er allerede godt i gang med at rydde fællesarealerne for græs og 

ukrudt.  

Beboerne skal fortsat selv holde egen hæk og græsplæne. Rene er ansat 

til at holde de grønne fællesområder og til at rengøre fælleshuset.  

Hvis beboerne lejer fælleshuset, så skal beboerne fortsat rydde op/gøre 

rent efter sig selv som hidtil. 

 

Nyhedsbrev: 

Berit, der bor i landsbyen, vil fremover være medredaktør på Nyhedsbrevet. Vi vil 

meget gerne modtage indlæg fra beboerne til nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 

gange om måneden.  Det kan være om et arrangement du har været til i 

Storbyen, forslag til fællesture, aktiviteter, indkøb…. 

Kontakt Berit der bor i nr. 151 og har tlf.nr. 51 26 77 68 hvis du har indlæg til 

bladet. Hvis andre beboere har lyst til at være med til at lave Nyhedsbrevet, så må 

I meget gerne kontakte Lena (social vicevært). 

 

 

 

 

 

 Hvis du afholder arrangementer for alle beboerne i landsbyen, så husk på 

at ikke alle er på FB. Det vil derfor være en god ide også at hænge en 

invitation op i fælleshuset. 

 

 Låner du haveredskaber, stiger mm, så skriv det på sedlen der ligger i 

redskabsrummet, hvor græsslåmaskinen står. Som hovedregel, skal 

tingene afleveres tilbage samme dag, som du har lånt det, så andre kan få 

glæde af redskaberne.  

 

 Pilates: Da Cathrine starter på arbejde igen i august efter barsel, er der 

ikke længere pilates om torsdagen. 

 

Storskrald:  

                   Kommer igen torsdag den 11. september.  
                   Sæt kun dine ting ved den  
                   ENE AFFALDS Ø UD FRA HUS NR 147 
                   Hvor der er et skilt, der står storskrald på.  
                   Senest onsdag den 10. august 

 
Genbrugsting: 

Har du ting til genbrug, kan du aflevere det på hylderne på toilettet i 

fælleshuset. NB: alt skal være rent.  

Kurven på nederste hylde er kun til tøj. 

  

 
Billedet brændt i træ, er kreeret af Berit fra nr. 151, det hænger ved siden 

af toiletdøren i fælleshuset.  


