Ugens aktiviteter:

Nyhedsbrev nr. 17

Mandag: Gåtur/indkøb kl. 11.

Februar 2017

Tirsdag: Åben tirsdag 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.
Torsdag:
Mindfulness kl. 13 tag evt. et liggeunderlag med.
Kreativ fra kl. 14 du kan tage dit håndarbejde med.
I fælleshuset er der lærred og akrylmaling til fællesbrug.
Fredag: Formiddagskaffe med hjemmebagte boller kl. 10.
Guitarundervisning kl. 13.00-14.00.
Har du som beboer lyst til at sætte en aktivitet i gang, så vil Lena
(social vicevært) gerne være behjælpelig, kontaktes på kontoret og på
tlf. nr. 60 62 89 52.
Øvrige vigtige datoer:



Bestyrelsesmøde: 7. marts 18.30
Arbejdsdage og landsbymøder før sommerferien: søndag den
5. marts, søndag den 2. april, søndag den 7. maj og søndag den
11. juni (NB: i juni er det den anden søndag i mdr., da der er
pinse i weekenden forinden).

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

Indhold:









Arbejdstorsdag
Opfølgning på forventninger til social vicevært
Ugens aktiviteter, vigtige datoer, nyhedsbrev
Praktisk ophæng til halskæder
Dyrelivet i og udenfor Storbylandsbyen
Fælleshuset, tv, åben tirsdag
Orientering
Ugens aktiviteter og vigtige datoer

Arbejdstorsdag:
Bortkommen:
Skruemaskinen og boremaskinen er stadig ikke blevet afleveret.
Hvis du har lånt dem, så vær venlig at aflevere dem tilbage igen.

På arbejdsdagen fik vi skabt et hyggeligt hjørne af
pallemøblerne.

Opfølgning på forventninger til social vicevært:
Der er ikke kommet forslag til nye tiltag eller ændringer i forhold
til aktiviteter/fællesskabet i Storbylandsbyen. Arbejdsdage og
landsbymøder vil fremover blive afholdt den første søndag i
hver måned. I juni måned falder den første søndag i pinseferien,
derfor rykker vi arbejdsdagen til den anden søndag i denne
måned. Se under kalender på bagsiden 
Markvandring og bestyrelsesmøde dato:
Bestyrelsen og ØB har markvandring d. 9. kl.13,
Bestyrelsesmødet er derfor flyttet til tirsdag d. 7/3.

Arbejdsdag og landsbymøde:
Der er arbejdsdag og landsbymøde søndag den 3. marts.
Vi mødes kl 10.00.
Der vil komme mere information om selve dagen på et opslag i
fælleshuset.
Storskrald:
Kommer igen torsdag den 9. marts. Sæt affaldet ud for hus nr.
147 ved skraldespandsøen senest den 8. marts.
Nyhedsbrevet:
Nyhedsbrevet bliver også lagt på vores facebookside og på ØB’s
hjemmeside – der kan du se billederne i farver.

Orientering:
Energibesparende batteri-backup-system:
Tirsdag den 21. februar bliver der sat et batteri-backup-system
ind i depotet i fælleshuset (det fylder ca. det samme som et
køleskab). Systemet gør, at vi kan gemme den overskydende
strøm, der bliver produceret om dagen til at bruge om aftenen.

Praktisk ophæng til halskæder hos Emma.
Ophænget er købt i Ikea.

Computer i fælleshuset:
Husk at logge helt ud inden du slukker for computeren, så andre
ikke kan se dine mails….
Reminder: Husk at aflevere sedler senest den 1. marts, hvis du
ønsker fliser og/eller halvtag 

Dyrelivet i og omkring Storbylandsbyen   

Vask af gulve : Laminatgulvet tåler ikke meget vand
Det er vigtigt at vaske laminatgulvet med en meget hårdt
opvredet klud med universalrengøringsmiddel. De lag, der ligger
under et laminatgulv, er typisk lavet af mdf- eller spånplade, der
ikke tåler vand. Kommer der vand ned til de underliggende lag,
begynder gulvet at bule op, og så er der ikke andet at gøre, end
at lægge et nyt gulv.
Guitarundervisning:
Som noget nyt bliver guitarundervisningen rykket til fredag kl.
13-14. Kom uanset om du er nybegynder, har spillet lidt….
Sortering af affald: Aarhus Kommune ændrer på sortering af
affald pr. 1. oktober 2017. Mere info følger.

Skønt billede af ræven
taget af Bo

Herligt syn hos Emma 
Kat og kanin hygger sig …..

På hyggelig indkøbstur, hvor vi kunne
nyde de smukke svaner i baggrunden

Bjarne har skaffet et fjernsyn, så nu kan vi se frem til
filmaftener i fælleshuset 

Åben tirsdag første gang efter en større renovation af
fælleshuset, alle er enige om, at det er skønt, at vi igen kan
bruge huset 

Fredag formiddagshygge i fælleshuset

