
                                 Orientering: 
Bestyrelsen: 

Dato for bestyrelsesmøder kan du se i referaterne. Bestyrelsesmøderne er åbne for 

alle 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 og 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@ojba.dk. 

Østjysk Bolig: 

Kontakt: 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 (social vicevært) for at lave en aftale.  

 

Nøgle til de aflukkede rum: 

Garagen: Bo 115, 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: 

Ferie fra den 10.-15. februar og fra den 6.-8. april.  

 

Landsbymøde: 

Mandag den 16. marts kl. 17.00. 

 

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. 

  

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 64 

Januar 2020 

 
Indhold: 

1) Nytårsønske 

2) Tur til Flensborg 

3) Malerier i fælleshuset 

4) Orientering, herunder dato for næste landsbymøde 
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Kære beboere  

Jeg håber, at I alle er kommet rigtig godt ind i det nye år. 

 

Nytårsønske! 

At jeg i samarbejde med jer beboere i 2020 vil løfte fællesskabet 

til et endnu højere sted end hidtil set.  

Hvis du/I har ting på hjerte ift. at fremme fællesskabet, så sig 

endelig til. 

Det kan være, at du brænder for at være med til at arrangere … 

 

Ingen kan gøre alting helt alene, men sammen kan vi udrette en 

masse… 

              Kærligst Lena 

 

Tur til Flensborg 
Nu bliver det igen muligt at tage på fælles indkøbstur til Tyskland. 

Vi mødes lørdag den 29. februar på Viby Torv kl 8.20. 

Der vil være en pause undervejs til Flensborg, hvor der er ophold i ca. 

to timer. 

Herefter ophold ved grænsesupermarked i en god time. 
Hjemturen køres også med en pause.  
Turen slutter ved Viby Torv ca. kl. 17.50. 
Pris 150 kr. til transport, du skal selv sørge for forplejning. 
Der kan bestilles en flextaxa fra Storbylandsbyen til Viby Torv.  
Tilmeld dig på opslagstavlen i fælleshuset senest den 3. februar. 

 

Lige et par 

billeder fra 

vores  

sidste  

hyggelige 

tur       

 

 

 

 

 

4 beboere har sat deres 

personlige præg på 

fælleshuset med deres 

skønne malerier. 

 


