Orientering:
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:
Næste gang onsdag den 29. august: Kristian
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 og Lena Depotet: Emma, Bo og Lena
Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo – se opslag på tavlen i
fælleshuset.
Lena fravær:
Fri mandag den 17. september
Studietur 18.-20. september
Ferie fra den 15.-19. oktober
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.
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Torben maler skodder:

Fællesspisning:
Mandag den
27. august kl.
18.00 –
Mehdi laver
iransk mad 😊
Pris pr. kuvert
20.00 kr.
Tilmeld dig
senest den 26.
august på opslagstavlen i fælleshuset, af hensyn til indkøb 😊

Se Torbens geniale praktiske opfindelse, så alle sider kan males
på en gang 😊

Tirsdagskaffe en succes:

Skønt med
den store
opbakning til
tirsdagskaffe,
der kommer
ca. 10-12
beboere hver
gang 😊

Afdelingsmøde den 10. september kl. 17.00:
Har du overvejelser om at blive aktiv i bestyrelsen, så må du
meget gerne sige det til Lena, der gerne vil være behjælpelig
med regnskab og med at tage referater, hvis det giver mening for
en kommende bestyrelse.

Forsikring:
Østjysk Boligs forsikring dækker bygningsdele.
Personlige ejendele skal dækkes af en privat indboforsikring.

Ny beboer:
Velkommen til Dennis, der har fremlejet Renés lejlighed nr. 149

Johns gæs hygger sig i den skønne have:

Aarhus Festuge:
Er der nogen, der har lyst til at tage til nogle
arrangementer
sammen i festugen,
så sig det til
Lena 

