Nyhedsbrev nr. 58
August 2019

Orientering:
Bestyrelsen:
Bestyrelsesmøde næste gang onsdag den 14. august kl. 12.00. 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 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, Hubert nr. 157 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
Lena fravær:
Juleferie fra den 23. december til den 3. januar
Aktiviteter: Har du som beboer lyst til at sætte en aktivitet i gang, så vil Lena (social
vicevært) gerne være behjælpelig.
Lena 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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Landsbymøde torsdag den 22. august

Tøjvognene skal blive i fælleshuset – tak 😊

Hubert, Cecilie og Lars Rune vil stå for maden 😊
1)
2)
3)
4)

Planlægning af arbejdsdagen søndag den 22. september
Ny velkomstkomite?
Skal vi fortsat have genbrugshylden, bliver den brugt?
Spørgsmål og punkter til afdelingsmødet den 9. september.
Evt. udarbejdelse af forslag.
5) Evt.

Afdelingsmøde
Afdelingsmødet bliver den 9. september. I vil modtage en indkaldelse til
mødet.

Dit og mit

Arbejdsdag

Låner du ting fra fælleshuset, så HUSK at aflevere det tilbage igen, så
flere kan få glæde af det😊

Næste arbejdsdag bliver søndag den 22. september fra kl. 10.00-15.00
(ca.).
Du kan deltage i det omfang, du har mulighed for det 😊

Fællesspisning
Lena vil meget gerne i
samarbejde med beboere
stå for fællesspisning.
Hvis du har lyst til at være
med til at lave mad, så
kontakt Lena.

Nabostøj
Vær opmærksom på, om du laver for meget støj. Det kan være fra et
musikanlæg, maskiner, køretøjer etc.
Hvis du er i tvivl, så spørg din nabo, om du generer ham/hende.
Hvis du bliver generet af nabostøj, så gå stille og roligt ind og tal med
naboen om det. Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte Lena.
Det er vigtigt at vise hensyn, så alle har et godt naboskab.
Gensidig respekt 😊

Petanque-turnering
Vil du være med til at lave en petanqueturnering, så kontakt Lena.

Rotter
Smid madaffald direkte i
affaldscontainerne. Står det udenfor
husene, tiltrækker det rotter.

Udenomsarealerne
Venlig opfordring:
Jer, der har kørekort til den store buskrydder, må meget gerne hjælpe
med at holde græsset rundt om fælleshuset og bålpladsen. Lige nu er
græsset så højt, at det ikke kan klares med en græsslåmaskine. I kan
evt. tage et lille stykke hver inden den 19. august. På opslagstavlen i
fælleshuset er der en oversigt over, hvem der må bruge buskrydderen.

