
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 af Gunnar, Henriette eller Jane 

Fredag: Formiddagskaffe med hjemmebagte boller fra kl. 10 

 

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: 

 Bestyrelsesmøde: 31. august 

 Landsbymøder: Tirsdag den 26. september og onsdag 

den 8. november 

 Fællesspisning: Torsdag den 10. august kl. 18 

 Afdelingsmøde: 11. september 

 Arbejdsdage: Lørdag den 28. oktober kl. 10 og søndag 

den 3. december kl. 10. 

 

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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Genbrug: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genbrugshylden på badeværelset i 

fælleshuset 😊 Diverse glas, lysestager, 

blade…. Tøj og sko på nederste hylde. 

 

 

Fliser og overdækning 

 

Husk at aflevere finansieringsaftalen senest 31. august, hvis du 

ønsker fliser eller overdækning 😊 

 

Fredagskaffe: 

Fredagskaffe bliver pr. 1. september ændret til mandag kl. 10. 

 

Overskud fra DHL-stafetten: 

 
Mad, der er i overskud fra DHL-

stafetten, kan stadig hentes i 

køleskabet i skuret 😊 

 
 

 

 
Solcelleinfo: 
Jeg skal gøre opmærksom på, at hvis internetadgangen mister 
kontakten til solcellerne, så viser Evishine, at der ikke er produktivitet. 
Dette er dog ikke rigtigt. Solcellerne producerer stadigvæk, men den 
kan bare ikke sende oplysningerne videre til Evishine. 
 
Hvis solcellerne går i stykker pga. en defekt, så får jeg direkte info 
herom og ringer efter service. Dette betyder, at Lena ikke skal 
informeres ved ustabil produktion. 
 
Co2Pro har gennemgået anlæggene og gør opmærksom på, at 
solcelleanlæg altid vil variere en del i produktion, når man 
sammenligner med anlægget hos naboen. 

  
Mange hilsner Cathrine Bach, projektmedarbejder, Østjysk Bolig 

 

Arbejdsdag ny dato: 

Arbejdsdagen den 7. oktober bliver ændret til lørdag den 28. 

oktober. 

Storskraldsordning: 

Det er kun TORSDAGE i ULIGE uger, at Storskrald henter ting og affald 

i sorterede gennemsigtige plastiksække. 

Aflever tidligst dit storskrald et par dage før, det afhentes! 

NB: Overhold sorteringsreglerne! 

Haveaffald, tøj og byggematerialer tages ikke med. Vejledning hænger 

ved storskraldsområdet på opslagstavlen i fælleshuset og kan ses på 

hjemmesiden: www.affaldvarme.dk/storskrald.  

 

http://www.affaldvarme.dk/storskrald


Vil du være nabo til det her? 

Fungerede den gamle ordning 

bedre, hvor beboerne selv 

kontaktede storskrald, efter behov? 

 

Vi evaluerer storskraldsordningen 

på næste landsbymøde den 26. 

september! 

 

 

Fællesskab, arbejdsdag og fællesspisning: 

      
 

      
 

 

             

 

 

     
  

 

     

 

       


