Orientering:
Bestyrelsen:
Bestyrelsesmøde næste gang onsdag den 6. 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

Nyhedsbrev nr. 50
februar 2019

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.

Indhold:
•
•
•
•
•
•
•

Kæledyr
Koncept for fællesarrangementer
Tv i fælleshuset
Filmaftener
Sæt X i kalenderen til arbejdsdag og
landsbymøde
Driften
Orientering

Kæledyr:

Filmaftener:

Hvis du får et kæledyr (hund eller kat), så skal dyret
registreres hos Østjysk Bolig. Lena har registreringspapirer
på kontoret.

Kom og se film i fælleshuset!
• Vær med til at vælge, hvilken film vi sammen skal se.
Send forslag, når du lige får en god idé, til Lena på
sms til 60 62 89 52. Det er også muligt at skrive
forslag på tilmeldingen på opslagstavlen i
fælleshuset.
• Sæt X i kalenderen:
Mandag den 4. februar kl. 19.00
Tirsdag den 5. marts kl. 19.00
Mandag den 1. april kl. 19.00
• Tilmeld dig på opslaget i fælleshuset
Håber på, at vi får nogle hyggelige filmaftener sammen 😊

Koncept for fællesarrangementer:
Som arrangementerne foregår lige nu, så er det Lena
(nogle gange sammen med en beboer), der laver kaffe,
dækker bord, sørger for at der er brød og kaffe mm kl.
14.00.
Derefter er der høflig selvbetjening. Mangler der noget på
bordet, går beboerne selv ud og finder det eller spørger
Lena, om der er mere.
På sigt skal proceduren ændres, da det er meningen, at
Storbylandsbyens beboere skal være selvkørende. Det ville
være rigtigt fint, hvis der allerede nu er en eller to beboere,
der ønsker at stå for diverse fællesarrangementer, vi kan
eventuelt lave en turnusordning😊

TV i fælleshuset:
Bjarne har foræret os et fjernsyn, så nu er det muligt at se
fodbold, håndbold og film.
Vi har købt et Chromecast, der er sat fast til væggen, da det
ikke må fjernes fra fælleshuset.
Fjernbetjeningen til fjernsynet ligger i aktivitetsskabet i
køkkenet.
God fornøjelse 😊
Der er allerede blevet set en del håndbold i fælleshuset.

Arbejdsdag + planlægning af Storbylandsbyens
fødselsdag:
Sæt X i kalenderen lørdag den 6. april.

Landsbymøde:
Sæt X i kalenderen tirsdag den 7. maj kl. 19.00.
Planlægning af Storbylandsbyens fødselsdag mm.

Driftsafdelingen:
Der er foretaget ændringer og justeringer i organisationens
driftscenter, hvilket betyder, at Erik ikke længere skal
arbejde i Storbylandsbyen. En kæmpe tak til Erik, som har
været meget engageret i arbejdet herude, og velkommen til
Dennis og Thomas, som fremover vil varetage driften.

