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, Bo 115, Marianne 125 og Lena
Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo 115 – se opslag på tavlen i fælleshuset.
Lena fravær:
Efterårsferie fra den 15.-19. oktober
Juleferie fra den 21. december til den 2. januar
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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Så kom petanquebanen i brug 😊

Velkommen til nye beboere

Lennart er flyttet ind i nr. 135
pr. 1 oktober.
Lennart er allerede meget glad for at bo
her, han føler sig taget godt imod og
nyder naturen og dyrelivet herude.

Cecilie flytter ind i nr. 143 pr. 1. december.
Cecilie glæder sig meget til at flytte herud.
Hun vil gerne være med til at bage til
tirsdagskaffe og holder meget af at strikke
og hækle.

Genbrugshylde:

Når du afleverer tøj mm. til genbrug, så læg
det pænt på hylden, så det ser indbydende
ud 😊

Arbejdsdagen tirsdag den 25. september

Der blev ryddet op i og udenfor fælleshuset,
ting blev sat til storskrald og genbrugt af
beboere.
Hele køkkenet blev gjort rent og ryddet op.
Vinduerne blev efterfølgende pudset.
Skønt at løfte i flok 😊

