
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: 

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, Bo115, Marianne 125 og Lena  

 

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

 

Lena fravær: 

Kursus torsdag den 27. september 

Efterårsferie 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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Ny beboer: 
 

 

Velkommen til Jonas, der flytter 

ind i nr. 111. 

Jonas er 23 år, og han sætter pris 

på roen og naturen her i og 

omkring Storbylandsbyen. 

 

 

Fra åben rådgivning: 

Den 10. oktober er åben rådgivning aflyst pga. kursusdag. 

 

Petanquebane: 

Kom og vær med til at lave en petanquebane: 

Tirsdag den 2. oktober om formiddagen 
ca. kl. 10-11, hvor stabilgrus og stenmel kommer. 

Hvis du har en trillebør, så må du meget gerne tage den med!  

 

 

 

 

Filmaften og fællesspisning: 

Onsdag den 10. oktober har vi præmiere på 

årets første filmaften 

Har du lyst til at være med til at arrangere aftenen, evt. være 

med til at lave maden, så kontakt Lena, senest den 4. oktober! 

 

 

 

 

Kreativ aften: 
Den første søndag i hver måned 

fra kl. 19.00-21.00 – første gang 

den 7. oktober. 

 

 

 

 

Svensk Bingo: 
Tirsdage fra kl. 17-17.45 – første gang den  

9. oktober. 
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