
 

                                 Orientering: 
Bestyrelsen: 

Dato for næste bestyrelsesmøde er lørdag den 7. september kl. 12.00 i fælleshuset. 

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 på kontoret i fælleshuset onsdage i ulige uger fra kl. 13.00-

15.00: Hvis du ønsker at få besøg eller at blive kontaktet af Åben Rådgivning, kan du 

henvende dig til Lena for at lave en aftale. Det er ikke længere muligt at ringe til 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: 

Efterårsferie fra den 14.-18. oktober 

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. 

  

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 59 

August 2019 

 
 

 

Indhold: 
• Shelter – et fællesskab 

• Velkommen til ny beboer 

• Kreativ beboer 

• Vis mig din have 

• Leje af fælleshuset 

• Tilmeldinger 

• Dagsorden til landsbymødet  

• Orientering – NB: Nyt fra Åben Rådgivning 
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Leje af fælleshuset 
Når du lejer fælleshuset, er det vigtigt, at du læser kontrakten, så du ved, hvad 

du har skrevet under på. Det er ligeledes vigtigt, at du bruger tjeklisten, når du 

gør hovedrent efter dig. 

 

Tilmelding til landsbymøde og arbejdsdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan tilmelde dig på opslagstavlen i fælleshuset 

til landsbymødet torsdag den 22. august 

og til arbejdsdagen søndag den 22. september. 

Vel mødt 😊 

 

Dagsorden til landsbymødet torsdag den 22. august kl. 17.00 
Fast punkt: 

1) Hvordan står det til i Storbylandsbyen?/Lena 

Orientering: 

2) Nabokonflikt, hvad gør du/Lena 

Til debat: 

3) Planlægge arbejdsdagen søndag den 22. september/Lena 

Aktiviteter og forplejning: 

4) Kreativ/Cecilie 

5) Ny velkomstkomité?/Lena 

6) Genbrugshylden/Lena 

7) Afdelingsmødet den 9. september/Lena 

o Kandidater 

o Evt. udarbejdelse af forslag 

8) Evt. 

 

                                                                   

 
 

 

 

 Der serveres gratis mad, kaffe og te… 

  

Shelter – et fællesskab i Emmas have nr. 93 

 
 

 

 

Her i haven opstår 

der megen 

spontan hygge, du 

er velkommen til 

at komme forbi og 

tage del i 

fællesskabet. Hold 

øje med 

invitationer på 

Facebook. 

 

 

 

 



Velkommen til Marie som er ny beboer 
 

 

 

 

 

 

Marie overtager Christina og Christoffers 

hus nr. 139 den 15. oktober. Marie holder 

af at male. Marie ser frem til at blive en del 

af fællesskabet. Tag godt imod hende😊 

Kreativ beboer 

 

 

 

 

 

Marianne nr. 129 har kreeret 

disse smukke skamler ved at 

hækle betræk til puderne og 

små sko til benene. 

Der er en til hver af hendes 

børnebørn. 

Den næste, Marianne går i 

gang med, er til hende selv, så 

der skal der stå mormor på 😊     

Vis mig din have: Johnnys have nr. 89    

 Der står Welcome Friends på måtten.     Nyanlagt terrasse mm. 

Johnny har dyrket så 

mange tomater og 

grønne pebere i 

drivhuset, at han deler 

ud af dem – til stor 

glæde for beboerne og 

den sociale vicevært 

😊  

 

Her er så det nyeste projekt, som Johnny er i 

gang med. En terrasse 50 cm over jorden, 

hvor Johnny kan sidde og nyde den smukke 

udsigt. Praktisk, da han kan lægge 

havemøbler mm. under terrassen. Der skal 

laves et lille hegn i siden, så han ikke kan 

sidde og kigge over til Emma :) 

 

Hvis der er andre beboere, der har lyst til at vise deres have/projekter frem i 

nyhedsbrevet, så må I meget gerne kontakte Lena 😊 


