
                                 Orientering: 
Bestyrelsen: 

Bestyrelsesmøde næste gang den 9. februar kl. 18.30. Den første halve time er åben for 

beboere. 

Skriftlige henvendelser til bestyrelsen skal afleveres i postkasse nr. 125, 

ATT: Bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Torben nr. 107, Bente nr. 105, Marianne nr. 129 og Isein nr.155 

 

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. 

 

Østjysk Bolig: 

Kontakt os:  86 15 66 88 // info@ojba.dk  

Fakturaer: bogholderi@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 127 og Lena  

 

Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo nr. 115 – se opslag på tavlen i fælleshuset. 

 

Velkomstkomité for nye beboere: Johnny nr. 89 og Emma nr. 93 

 

Lena fravær: 

Vinterferie fra den 11.-15. februar 2019 

Påskeferie fra den 15.-26. april 2019 

Sommerferie fra den 1.-26. juli 2019 

 

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. 

 

  

Nyhedsbrev nr. 49 

Januar 2019 

 
 

Indhold: 

• Motion 

• Kreativt værksted 

• Orientering 
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Motion 

Sted: Fitness World ved Hasle Torv mandage kl. 

15.00-17.00  

NB: Der er egen betaling 

Vi mødes ved indgangen til Fitness World kl. 14.45. 

Første gang mandag den 21. januar. 

Vil du følges med andre beboere derned: 

1) Vi mødes ved fælleshuset i Storbylandsbyen og går kl. 14.15. 

til Fitness World. 

2) Vi mødes ved fælleshuset kl. 14.35 og cykler til Fitness World.  

3) Vi mødes kl. 14.35 og kører med Sharazad, der bor i nr. 119 

og kan have 3 personer med i bilen (du kan evt. give et lille beløb 

til benzin). 

Interesserede: Johnny, Cecilie, Jonas, Sharazad + dig? 

Kontakt Lena, hvis du er interesseret i at være med i 

motionsgruppen og hvis du har lyst til at overtage rollen 

som kontaktperson.  

Sms motionsgruppen:  

Vi laver en sms-kæde. Når en person fra kæden 

ønsker at træne i Fitness World, sender personen 

en besked til de andre i gruppen. 

Interesserede: Johnny, Cecilie, Jonas, 

Sharazad + dig? 

Kontakt Lena, hvis du er interesseret i at være med i 

gruppen og hvis du har lyst til at være kontaktperson.  

Fælles gåture i det lokale område 

Evt. til indkøb, eller bare for at 

nyde den smukke natur sammen. 

De beboere, der møder op, 

aftaler fra gang til gang, hvor 

turen går hen. 

Der er fælles afgang fra fælleshuset hver torsdag kl. 13.00, 

første gang den 24. januar. 

Kræver ingen forhåndstilmelding. 

Interesserede: Lennarth, Cecilie + dig? 

Kreativt område i fælleshuset 

Har du lyst til at være 

kreativ sammen med 

dine naboer i 

fælleshuset, så har vi 

skabt et lille hyggeligt 

hjørne til formålet. 

Vi mødes hver 

onsdag fra kl. 11.00 

(NB: nyt tidspunkt). 

Rummet er frit tilgængeligt, så du kan også bruge det, når 

det passer dig bedst. 

Der er to symaskiner til rådighed i det lukkede skab. 

God fornøjelse 😊 


