
                                 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, Jan 153, Lars Rune 11, Katharina 151, Maj 161, Allan 149 
 
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:  Den 16. september erfarings- udvekslingsmøde i Herning hele dagen.  
Kursusdag tirsdag den 6. oktober, møder i stedet på arbejde fredag den 2. oktober. 
Den 12.-15. oktober efterårsferie.  
Den 23. december til den 4. januar juleferie.  
 
Landsbymøde: 2. november 
 
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. 

  
 

Nyhedsbrev nr. 67 
September 2020 

 
Indhold: 

1) Corona og aktiviteter 
2) Åben rådgivning 
3) Mandags-SMS 
4) Arbejdsdage og landsbymøder  
5) Fælleshave og godt naboskab 
6) Fokus på fællesskaber 
7) Orientering 

Det smukke træskilt er lavet af en af beboerne i 
Storbylandsbyen 
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Corona: 
Fællesskabet er kommet på en helt særlig prøve i år. Corona har sat 
begrænsninger. Vi kan igen mødes til kaffe, primært udenfor. I tilfælde 
af dårligt vejr kan vi være i fælleshuset, hvor hver person skal have 2 
kvm til rådighed.  
Vi skal spritte borde og stole af bagefter.  
Som det ser ud lige nu, er der mulighed for at mødes: 
Tirsdage fra kl. 14.00 – 16.00 til kaffe 
Onsdage fra kl. 15.00 til petanque, hvis banen er tør 
Torsdage fra kl. 10.00-12.00 til kaffe 
 
Gåture 
Der er altid mulighed for at planlægge gåture i små grupper eller blot 
sammen med Lena. Kontakt Lena, hvis du er interesseret. 
 

Åben rådgivning:  
Åben rådgivning er tilbage i Storbylandsbyen igen fra og med den 9. 
september. Som hidtil onsdage i ulige uger fra kl. 13-15. 
 

Mandags-SMS: 
De beboere, der ønsker det, får en sms fra Lena hver mandag med en 
orientering om, hvilke aktiviteter der foregår i løbet af ugen. 
Hvis du ønsker at komme på listen/blive slettet fra listen, så send en 
sms til Lena tlf. nr. 60628952. 
 

Landsbymøder og arbejdsdage: 
Arbejdsdage er bestyrelsen fremover ansvarlig for at afholde. 
 
Det næste Landsbymøde bliver mandag den 2. november kl. 17.00 
Har du punkter til dagsordenen, så send dem til Lena 
len@ojba.dk /sms/en seddel i postkasse nr. 125. 

Fælleshave og godt naboskab: 
Maj og Hubert har lavet deres egen lille 
nabohave ved at udnyttet pladsen 
imellem deres grunde, som ligger meget 
tæt. De har ansøgt ØB om at få lov til at 
udvide deres haver. 
 
 
 
 

Grøntsagsbedet har givet 
masser af dejlige 
aspargeskartofler hele 
sommeren. 
Det lille bålsted bliver flittigt 
brugt sammen med andre 
beboere fra Storbylandsbyen, 
fortæller Maj, der netop er 
flyttet hertil på grund af 
fællesskabet. 
 

 
Fokus på fællesskaber: 
Har du andre eksempler på godt 
naboskab eller andre former for 
fællesskaber i Storbylandsbyen, som du 
har lyst til at dele i næste nyhedsbrev, så 
er du meget velkommen til at kontakte 
Lena. 
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