Orientering:

Nyhedsbrev nr. 61
Oktober 2019

Bestyrelsen:
Dato for næste bestyrelsesmøde er lørdag den 7. november kl. 16.30 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.
Bestyrelsesmedlemmer:
Bo 115, Bente 105, Allan 149, Cecilie 143, Jan 153, Lars Rune 117, Johnny 89
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

Indhold:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dalgas Skolen for psykisk sårbare v/Cecilie
Formiddagskaffe
Genbrugshylden
Batterier til genbrug
Spil og kreativ
Orientering

Åben Rådgivning er på kontoret i fælleshuset onsdage i ulige uger fra kl. 13.0015.00: Hvis du ønsker at få besøg eller at blive kontaktet af Åben Rådgivning, kan du
henvende dig til Lena (social vicevært) for at lave en aftale.
Nøgle til de aflukkede rum:
Garagen: Bo 115, Torben 107, Johnny 89, Kim 123, Hubert nr. 157 og Lena
Depotet: Emma 93, Marianne 127, Johnny 89 og Lena
Udlejning af fælleshuset: 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 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@ojba.dk.

Så er der to ens skraldespandsøer i
Storbylandsbyen

Dalgas Skolen for psykisk sårbare voksne og unge

Hvis der er nogen, der går
derhjemme, men gerne vil ud og
opleve noget nyt, så er Dalgas
Skolen måske en mulighed.
Dalgas Skolen tilbyder undervisning i
alt fra kultur til motion til kreative fag.
Ved interesse kan man enten
kontakte skolen på 86 12 48 40 eller
mig.
Venlig hilsen Cecilie, nr. 143

Genbrugshylden er nedlagt
Det blev besluttet på et landsbymøde, at genbrugshylden skulle nedlægges.
Camillas mor har været sød at køre de ting, vi havde på hylderne, til
genbrug

Batterier

Formiddagskaffe
Batterier til genbrug kan afleveres
på kontoret i fælleshuset.

Spil og kreativ

Kom og hyg dig med
dine naboer torsdage
fra kl. 10.00 -12.00

Der er mulighed for at
være kreativ og spille
spil sammen med
andre beboere
tirsdage
fra kl. 16.00-18.00.
Som I kan se, så er
det helt vildt
spændende

