Orientering:
Bestyrelsen:
Bestyrelsesmøde næste gang onsdag den 12. juni kl. 18.30. Den første halve time
er åben for beboere. Referater fra møderne hænger på opslagstavlen i fælleshuset,
og kan læses på Østjysk Boligs hjemmeside.
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 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. 56
Maj 2019
Indhold:
•
•
•
•
•

Landsbymøde
Ændringer i din have
Velkommen til ny beboer
Fødselsdagsfest
Dart

Landsbymøde den 21. maj kl. 17.00

Ny beboer:

Tilmeld dig på opslagstavlen i fælleshuset.
Der er gratis sandwich i pausen.
Dagsorden:
1) Oplæg fra Lena, 3 minutter
2) Fællesskab gruppearbejde + opfølgning, 35 minutter v/Lena
3) Orientering om regler og procedure, 20 minutter v/Jan
4) Pause og sandwich, 20 minutter
5) Storbylandsbyens fødselsdag, 5 minutter v/udvalget
6) Planlægning af Skt. Hans, 10 minutter v/Lena
7) Tirsdags-/torsdagskaffe, 5 minutter v/Jan
8) Næste arbejdsdag, dato og foreløbig planlægning
(oprydningshold), 10 minutter v/Lena
9) Evt.
En fremmed er en ven

du ikke har mødt endnu

Velkommen til Camilla, der er flyttet ind i
nr. 127 sammen med sin 14 år gamle kat
Pjews.
Camilla er 26 år, og hun nyder roen
herude i Storbylandsbyen og er blevet
taget godt imod af flere beboere.
Pjews føler sig allerede hjemme.

Fødselsdagsfest den 2. juni:

Der ligger indbydelser til årets fødselsdagsfest i jeres
postkasser, husk at aflevere tilmeldingen senest den
28. maj.

Vil du lave ændringer i eller udenfor din have, så se her:

Dartpile:
Alt, der kan medføre en udgift
(nedtagning senere), skal der
ansøges om.
Lav en tegning og send den til
Østjysk Bolig eller aflever den på
kontoret til Lena.

Ønsker du at spille dart, så ligger pilene på depotet –
du kan selvfølgelig også medbringe dine egne pile.
Ændringen skyldes, at vi vil passe bedre på pilene.

