
                                 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  

 

Storskrald kommer torsdage i lige uger 

 

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: 

Den 6.-8. april 2020.  

 

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. 65 

Februar 2020 

 
Indhold: 

1) Orientering 

2) Fællesspisning, landsbymøde og tilmelding 

3) De 17 Verdensmål 

4) Velkommen til nye beboere 

 

 

Østjysk Bolig har fokus på FN’s 17 Verdensmål 
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Fællesspisning og landsbymøde 

 

Tema ”Fællesskabet i Storbylandsbyen” 

Mandag den 16. marts kl. 17.00 

 
Foreløbig dagsorden: 

1. Orientering vedr. mandags-sms, tirsdags- og torsdagskaffe 

2. Praktikanter  

3. Er der brug for at fremme fællesskabet i Storbylandsbyen? 

Hvis ja, hvad skal der til? 

4. Ansøgning af midler til fælles arrangementer 

Procedure, aktiviteter og ejerskab 

5. Arbejdsdage fremover, behov og evt. dato 

6. De 17 Verdensmål 

7. Evt. 

8. Fællesspisning (gratis) 

 

Har du lyst til at være med til at lave mad og/eller har du punkter til 

dagsordenen, så må du meget gerne orientere Lena om det senest 

torsdag den 12. marts. 

 

Tilmeld dig på opslagstavlen i fælleshuset senest den 12. marts. 

 

 

17 Verdensmål 
Der arbejdes med FN’s 17 Verdensmål i Østjysk Bolig. 

 

Lige nu er der 3 grupper, der arbejder med 3 af verdensmålene: 

              7. Bæredygtig energi 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 

12. Ansvarligt forbrug og produktion 

 

Læs mere herom ved at google ”De 17 verdensmål” 

Referater fra møderne er tilgængelige på kontoret. 

Hvis du som beboer har lyst til at være med til at gøre Østjysk Bolig 

mere grøn og bæredygtig, at være med til at styrke fællesskabet i 

boligområderne mm., så kontakt Lena.  

 

 

Velkommen til nye beboere 
 

Katharina, Mads på 18 år og deres 

hund Tøsen er flyttet ind i nr. 151 pr. 

1. februar 2020. 

 

Katharina har også en stor søn, 

Mikkel, på 24 år. 

 

Katharina er blevet taget godt imod 

af beboere i Storbylandsbyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj og hendes hund Dagmar er 

flyttet ind i nr. 161. pr. 15. februar 

2020 

 

Carl Emil, som er Majs søn, går på 

efterskole. 

 

Maj kender allerede flere beboere i 

Storbylandsbyen, og hun glæder sig 

til at blive en del af fællesskabet. 


