
                                 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.  
Pga. Corona er åben rådgivning ikke at træffe i fælleshuset pt. I vil blive orienteret, så snart de er 
tilbage igen. 
 
Nøgle til depotet i fælleshuset: Maj 161, Emma 93, Bo 115 
 
Nøgle til garagen:  Bjarne 99, Hubert 157, Bo 115 
 
Udlejning af fælleshuset: Se opslag på tavlen i fælleshuset. 
 
Lena fravær:   
Den 23. december til den 4. januar - juleferie.  
 
Landsbymøde: 2. november 2020 kl. 16.30 
 
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. 68 
Oktober 2020 

 
 
Indhold: 

1) Nye møbler i fælleshuset 
2) Hej i landsbyen  
3) Tirsdags- og torsdagskaffe 
4) Landsbymødet den 2. november  
5) Orientering 

 

 
Medbragt torsdagskaffe i fælleshuset  
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Nye møbler i fælleshuset 
Tak til bestyrelsen, der har skaffet disse møbler (gratis) til 
fælleshuset, så rummet kan fremstå mere harmonisk og i blå 
nuancer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej i Landsbyen 
Som Lena så fint har skrevet på vores fælles Facebookside, så 
overtager Katharina og Maj tirsdags- og torsdagskaffen. 
Tidspunkterne er stadig tirsdag kl. 14.00 og torsdag kl. 10.00.  
Endvidere starter vi op på fælles gåtur. Dette er fredag kl. 13.00, 
hvor vi mødes ved fælleshuset og finder ud af, hvor vi går hen og 
hvor længe.  
Vel mødt! 
Katharina og Maj 
 

 

 

 

Kære beboere, vi har åbnet op for to ugentlige arrangementer i 
fælleshuset: 

Tirsdagskaffe fra kl. 14.00-16.00 

Torsdagskaffe fra kl. 10.00-12.00 

Beboerne skal selv medbringe kaffe/te, så køkkenet ikke skal 
benyttes.  

Maj og Katharina, der står for arrangementerne, har påtaget sig 
ansvaret for, at der bliver sprittet af. 
 

Landsbymødet mandag den 2. november: 
Husk at tilmelde dig på opslagstavlen i fælleshuset, så vi ved hvor 
mange der kommer i disse Coronatider. 
Tidspunktet er ændret fra kl. 16.30-18.00. Fællesspisning aflyses. 
Der serveres kaffe og te. 
 
Endelig dagsorden: 

1. Orientering fra aktivitetsudvalget (Maj og Katharina)  
2. Orientering vedrørende ansøgning om midler 
3. Orientering om mandags sms’er  
4. Storbylandsbyen i en Coronatid 
5. Evt. 

 
 
 
 
 
 


