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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 depotet i fælleshuset: Maj 161, Johnny 89, Emma 93, Bo 115
Nøgle til garagen: Johnny 89, Bjarne 99, Hubert 157, Bo 115
Udlejning af fælleshuset: Se opslag på tavlen i fælleshuset.
Lena fravær: 20 juli -7 august 2020

Landsbymøde:
Arbejdsdag:

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.
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Fællesskabet og brug af fælleslokaler i en Coronatid
Landsbymøde udskudt
Ugens aktiviteter og sms
Serviceniveauet
Velkommen til Claus
Orientering

Landsbymøde udskudt

Fællesskabet i en Coronatid
Det er dejligt igen
at tage terrassen i
brug efter
nedlukningen.
Som hynderne
afspejler, så holder
vi afstand og
bruger håndsprit,
inden der røres ved
kaffekander mm.

Landsbymødet blev, som I ved, aflyst pga. Corona. Der indkaldes til et
nyt møde efter ferien. Hvis I har punkter til mødet, så må I meget gerne
sende dem til Lena.

Ugens aktiviteter og sms
Fremover vil det fortsat være muligt hver mandag at modtage en
sms over, hvilke aktiviteter der foregår i løbet af ugen. Der vil også
hænge en oversigt på opslagstavlen i fælleshuset. Der vil ikke længere
blive sendt en reminder-sms før de enkelte aktiviteter.

Serviceniveauet sænkes, så beboernes ejerskab over
aktiviteterne får mulighed for at vokse
Efter sommerferien vil der stå en kasse i køkkenet med kaffe og te
tirsdage fra kl 13.30 og torsdage fra kl 9.30, så beboerne kan brygge
kaffe mm. til tirsdagskaffe kl 14.00 og torsdagskaffe kl 10.00.

I forhold til Corona og brug af fælleslokaler
gælder der følgende regler
• Der skal holdes en afstand på 1 meter (2 meter i
særtilfælde som fx fællessang og dans), og der
kan som hovedregel være én person pr. 2 m2.
• Brug spritdispenseren ved indgangen og på
toilettet (undgå så vidt muligt at bruge toilettet i
fælleshuset).
• Hvis man har COVID-19-symptomer, så må man
ikke deltage i arrangementer.
• Efter hvert afholdt beboerarrangement sørger Lena for grundig
afspritning af fælleslokalet. De fleste arrangementer afholdes dog
udendørs.

Ved leje af fælleslokalet
Pga. ekstra afspritning af fælleslokalet af eksternt rengøringsfirma, når
beboere lejer det til private arrangementer, er der pt. en ekstraudgift på
562,50 kr., som skal betales af den, der afholder arrangementet.

Er der ønsker om flere aktiviteter, så kan I altid henvende jer til Lena.

Velkommen til Claus, der er flyttet ind
i nr. 103
Claus er allerede blevet taget godt imod af
flere beboere.
Claus vil meget gerne, sammen med sin
kæreste Gry, være en aktiv del af
fællesskabet.

