
                                 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: 12. juli til den 30. juli 
 
Landsbymøde: 31. maj 
 
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. 71 
April 2021 

Indhold: 

1) Vaskemaskine-tider 
2) Gåture 
3) Velkommen til nye beboere 
4) Plan for udfasning af forsamlingsforbuddet og 

genåbning af fælleshuset 
5) Fra den 6. maj kan vi igen tage fælleshuset i brug 
6) Landsbymøde mandag den 31. maj  

 

Mindelunden 
John har desværre 
mistet den hvide gås, 
som nu ligger begravet 
her. 
 
Den vil være savnet i 
landskabet. 
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Vaskemaskine-tider 
Flere beboere har oplevet, at deres vasketider er blevet brugt af 
andre. Det er ikke rart at slæbe sit vasketøj op i vaskehuset, fordi 
man har booket en tid, for så at opdage, at maskinen er optaget. 
Husk at booke vasketider på sedlen på opslagstavlen 😊😊 
 
Gåture: 
Gåturene fortsætter for jer, der har lyst, tirsdage og torsdage. 
Gåturene kan også ligge på andre dage 😊😊 Lige nu går jeg 
sammen med en beboer ad gangen. Men vi kan sagtens lave 
hold med flere beboere, hvis der er interesse for det 😊😊 
Hvis du har lyst til at deltage, kan du som altid kontakte Lena.  
 
Velkommen til Sille og Jeppe der er flyttet ind i nr. 131 

Sille og Jeppe er 
blevet taget rigtig 
godt imod af flere 
beboere. De ser 
frem til at blive 
en del af 
fællesskabet. På 
grund af arbejde 
har de dog svært 
ved at deltage før 
kl. 16.00. 

 
 
 
 

Fra den 6. maj kan vi igen tage fælleshuset i brug ���� 
 
Plan for udfasning af forsamlingsforbuddet 
Efter lang tid med forsamlingsforbud og nedlukning hæves 
forsamlingsloftet nu stille og roligt – og dermed kan flere mødes både 
ude og inde. Planen for udfasningen af forsamlingsforbuddet ser pt. 
således ud: 

• 21. april blev forsamlingsloftet hævet til 10 personer 
indendørs og 50 udendørs 

• 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs 
• 21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs 
• 11. juni hæves det til 100 indendørs – og fra denne dato 

afskaffes forsamlingsloft udendørs 
• 1. august afskaffes forsamlingsloftet helt 

 
Landsbymøde mandag den 31. maj fra kl. 19.00-21.00 

1) Mål for brug af fælleshuset 2021-2022 
• Hvilke aktiviteter fungerer/er i opstartsfasen? 
• Skal nye aktiviteter iværksættes? Hvis ja, hvilke og af hvem? 

 
2) Ansøgning af midler  

Skal der søges om midler til aktiviteterne eller til andet for at 
støtte op om fællesskabet i Storbylandsbyen? 
 

3) Skt. Hans den 23. juni 
 

4) Praktikanter 
 

5) Evt. 
 
 

Send en sms til Lena senest den 26. maj, hvis du kan deltage. 


