
                                 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 

 

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 18.-22. 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. 51 

Februar 2019 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Indhold: 

• Besøg  

• Rengøring af fælleshuset 

• Set X i kalenderen 

• Velkommen til ny beboer 

• En god nyhed 😊 

• Orientering 
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Besøg fra Silkeborg: 
Silkeborg Kommunes Socialudvalg skal på studietur den 6. 
maj 2019. I den forbindelse vil de meget gerne besøge 
Storbylandsbyen for inspiration og viden om, hvordan 
fællesskabet og det pædagogiske arbejde fungerer.  
  
Har du lyst til at fortælle om, hvordan det er at bo i 

Storbylandsbyen, så må du meget gerne kontakte Lena. 

 

Regler for rengøring af fælleshuset 

Lejer du fælleshuset:  

Så er der faste retningslinjer og en tjekliste, som du 

afkrydser og gennemgår med Bo, der bor i nr. 115. 

Som lejer overtager du fælleshuset, som det er, og sørger 

for, at det er gjort grundigt rent, når du afleverer det. På den 

måde er alle brugere med til at vedligeholde fælleshuset. 

Ved spontan hygge og fælles aktiviteter: 

Det aftales fra gang til gang, hvem der står for at rydde op, 

tage opvask, vaske gulv og gøre toilet rent. 

Fælles ansvar: 

Vi har ikke en rengøringskone i fælleshuset, men vi har et 

fælles ansvar for, at det skal være indbydende at komme i 

fælleshuset. 

 

Udtalelse fra en beboer: 
Vi kan alle blive ressourcestærke, hvis vi er der for 

hinanden!!! 

Sæt X i kalenderen: 
Landsbymøde NB: ny dato: tirsdag den 19. marts kl. 17.00. 

Dagsorden:  

1) Planlægning af arbejdsdagen den 6. april 

2) Storbylandsbyens fødselsdag 

3) Evt. 

Er der nogen, der har lyst til at stå for fællesspisning samme 

dag? Har du flere punkter til dagsordenen, så sms dem til Lena. 

 

Arbejdsdag + planlægning af Storbylandsbyens fødselsdag: 

Lørdag den 6. april 

 

Filmaftener: 

Tirsdag den 5. marts kl. 19.00 

Mandag den 1. april kl. 19.00 

 

Velkommen til ny beboer: 
Heine flytter ind i nr. 137 den 15. 

februar. Han glæder sig til at blive 

en del af fællesskabet. Er der 

nogen, der mangler værktøj, så 

har Heine det meste og vil meget 

gerne låne det ud. 

 

God nyhed: 
Vi har fået lov til at beholde Erik som 

driftstekniker i Storbylandsbyen 😊 


