Orientering:
Bestyrelsen:
Bestyrelsesmøde næste gang onsdag den 13. marts 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. 8.00 - 11.30 samt torsdag fra kl. 15.00-17.00
eller sende en mail til: driftscenteret@vm-ojba.dk.

Nyhedsbrev nr. 52
Marts 2019
Beboerkommentar:
Vi kan alle blive ressourcestærke,
hvis vi er der for hinanden

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, Johnny 89 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
Påskeferie fra den 15.-17. april 2019 (NB ændret dato)
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:
• Åben Rådgivning, et tilbud til alle
• Rengøring af fælleshuset
• Landsbymøde
• Orientering

Åben Rådgivning, et tilbud til alle
Åben Rådgivning er et
åbent tilbud for ALLE
Storbylandsbyens
beboere. Det adskiller
sig fra individuel
bostøtte i eget hjem,
som er en mere
omfattende indsats, og
som man skal visiteres
til gennem en
myndighedsrådgiver.
I Åben Rådgivning varetager vi bl.a. fordelingen af de tyve
boliger, Aarhus Kommune disponerer over, og vi vejleder
og støtter jer:
1. i kontakten til ex. Jobcenter og øvrige offentlige
instanser, behandlingssystemet (psykiatri og
sygehus), Rusmiddelscenteret osv.
2. med at læse, forstå og håndtere post og andre
økonomiske spørgsmål.
Vi varetager ikke akutte opgaver, da vi kun er her hver 2.
onsdag i ulige uger. I akutte situationer henviser vi
til beredskabsplanen, som hænger på opslagstavlen i
fælleshuset, og/eller til den sociale vicevært, Lena.

Rengøring af fælleshuset
Turnusordning for brugere af fælleshuset:
Der hænger en kalender på opslagstavlen i fælleshuset,
hvor du kan skrive dit navn i den uge, hvor du vil stå for
rengøringen.
Du kan også skrive dig på to uger sammen med en anden
beboer, så er det måske hyggeligere at gøre rent.
Gør toilettet og alle gulvene i hele fælleshuset rent mindst 1
gang i løbet af ugen. Er der overskud tid og lyst, så må du/I
også meget gerne tørre støv af, gøre ovnen og køleskabet
rent, hvad I vurderer, der trænger 😊

Landsbymøde den 19 marts kl. 17.00
Foreløbig dagsorden:
1. Hvordan står det til med fællesskabet?
2. Planlægning af arbejdsdagen den 6. april
3. Storbylandsbyens fødselsdag
4. Fællesarealer – græsslåning – turnusordning?
5. Rengøring af fælleshuset – turnusordning
6. Evt.
Har du punkter til dagsordenen eller har du lyst til at stå for
forplejningen til mødet, så må du meget gerne kontakte
Lena.

