Orientering:
Bestyrelsen:
Bestyrelsesmøde næste gang onsdag den 10. april 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

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:
Fri 2. maj
Fri 16. maj
Fri 3.-7. juni
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. 55
April 2019
Indhold:
• Arbejdsdag
• Sæt X i kalenderen
• Hilsen fra René og god påske

Arbejdsdag den 6. april:

Fra René:

Tak for den gode stemning 😊

Jeg skal hilse alle, der kender René
fra nr. 149 – han er flyttet. René har
været meget glad for at bo i
Storbylandsbyen.
René har foræret os de fine krukker
til terrassen😊

Sæt X i kalenderen: den 21. maj, hvor vi har landsbymøde, og
den 2. juni, hvor det er Storbylandsbyens
5-års fødselsdag, der fejres 😊
Tak for den store opbakning til arbejdsdagen!!!
Der blev lavet mad, gjort rent i fælleshuset, ordnet døre, vinduer
og toilet. Udenomsarealerne blev ordnet, der blev sat
påskeliljer, slået græs, de gamle højbede blev fjernet, der blev
samlet affald rundt i hele området, og afskærmning af det ene
affaldsområde blev bygget.

