
                                 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:  
 
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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Storskraldsområde: 

Beboere har lavet dette fine storskraldområde, tak for det 😊😊 
 
Landsbymøde: 
Grundet Corona nedlukningen blev landsbymødet igen aflyst. 
Når situationen er normaliseret, afholdes der et landsbymøde. 
 
Ensomhed: 
Mange kan føle sig særligt ensomme her i Coronatiden. Du er 
altid meget velkommen til at kontakte den sociale vicevært for at 
få en snak og for at få hjælp til at komme i kontakt med andre 
beboere. Der er fortsat mulighed for gåture sammen med den 
sociale vicevært. 
 
 
 

Kære Beboere 
2020 har været et meget specielt år pga. Corona krisen. Heldigvis 
er der en vaccine på vej, så vi kan se frem mod bedre tider, 
så fællesskabet i Storbylandsbyen igen kan få lov til at gro. 
 
I perioder har det heldigvis været muligt at hygge udenfor med 
medbragt kaffe og der er blevet gået nogle gode traveture 😊😊 
 
Det lykkedes at afholde et afdelingsmøde, hvor vi igen fik valgt 
en bestyrelse.  
Tak til bestyrelsen der har formået at mødes og være aktive på 
trods af nedlukningen. Bestyrelsen har skaffet ens stole mm til 
fælleshuset.  
 
Tak til alle jer beboere der har hjulpet hinanden med indkøb 
mm. i en særlig svær tid. 
 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god jul samt et godt nytår i 
fællesskabets tegn 
 
Kærligst Lena 
 
 
 
 
 
 
 
 


