Orientering:
Bestyrelsen:
Bestyrelsesmøde næste gang, se datoen i bestyrelsesreferatet. 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:
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.
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Fødselsdagsfest – 21 beboere deltog i løbet af dagen i festlighederne

Ny beboer

Velkommen til Allan og hans hund Perle
(Broholmer), som er nye beboere i nr. 149.
Allan er flyttet ind pr. 1 juni.
Perle, der er meget stor, legesyg og
godmodig, flytter herud, når der er hegn sat
op i haven 😊

Kreativ beboer
Her er en af
grundene til, at vi
ikke ser Berit så
meget lige for
tiden. Berit bliver
færdig som
møbelsnedker til
september. Her
er en af de
smukke ting, som
Berit har kreeret:
Et smukt lille
nøgleskab 😊

-

Og så var fødselsdagsfesten vist slut 😊

Kom til Sankthans den 23. juni i fælleshuset
Emma vil gerne lave en heks, evt. sammen med andre beboere. Tag selv kød
og andet tilbehør med til at grille, samt drikkevarer. Grillkul står i depotet. Der er
mulighed for at få gratis salat – hvis nogen vil stå for det, kontakt Lena.
Bålregler
Laver du et lille bål i et bålfad med en diameter på højst 120 cm., så skal bålet
placeres mindst 10 meter fra bygninger. Vær desuden opmærksom på
vindforhold. Bålet skal placeres mindst 15 meter fra nåletræsbevoksning og
letantændelig vegetation som f.eks. marker.
Er bålfadet mindre end 80 cm i diameter, må du gerne placere den tættere på
bygninger end de 10 meter. Læs mere på: https://www.tv2lorry.dk/artikel/hvilkeregler-gaelder-baal-i-haven
Kolonihavebesøg
Torsdag den 27. juni fra 10-14 er de, der har lyst, velkomne til at komme forbi
og se Lenas kolonihave i Haveforeningen Sølyst 14, Viby J (ved
Brabrandsøen). Det er muligt at tage en flextaxa til Viby Torv og så gå 20
minutter, cykle, evt. køre i bil sammen. Send mig en SMS, hvis I har tid og lyst
til at deltage🌺

