
                                 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, 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 kl. 19.00-21.00 send sms til Lena, hvis du deltager 
 
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. 72 
Maj 2021 

Indhold: 

1) Perron X – nyt samværstilbud i Aarhus 
2) Mundbind 
3) Landsbymøde mandag den 31. maj  
4) Åben rådgivning efter Corona 
5) Social vicevært efter genåbning 
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Samværstilbuddet ”Perron X” i Aarhus 
Nu åbner det længe ventede samværstilbud, der har fået navnet 
Perron X. Et gruppetilbud, der ikke kræver visitation. Det henvender 
sig til borgere, der har lyst og behov for at mødes med andre 
ligesindede.  
Det kan være borgere:  
• som i dag har et job på særlige vilkår, som ønsker et klub-tilbud nogle 
timer om ugen.  
• som i dag har et job på særlige vilkår nogle dage om ugen, og 
kommer i et dagtilbud de resterende dage i ugen.  
• som i dag er fuld tid i dagtilbud, men har potentiale for et job på 
særlige vilkår.  
• som ønsker samvær og aktiviteter ud over deres nuværende tilbud.  
 
Borgerne kommer til at deltage i opbygningen af Perron X’s aktiviteter 
og får ligeledes medindflydelse på, hvilke aktiviteter der skal tilbydes. 
Desuden inviteres diverse borgerråd ind til at være med til at forme 
Perron X.  
Tilbuddet retter sig til alle målgrupper i Voksne, Job og Handicap og er 
dermed både for borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning, 
autisme-spektrum-forstyrrelse samt borgere med senhjerneskade. 
Borgerne skal selv sørge for at komme til og fra Sønder Allé.  
 
 Formålet:  
• Borgerne har mulighed for at være sammen med ligesindede uden at 
blive klientgjort og indskrevet i et aktivitetstilbud.  
• Der frigøres plads på dagtilbuddene til de borgere, som har behov for 
den ekstra støtte, der gives i et dagtilbud.  
• Borgerne tilbydes en mulighed for at udvikle deres sociale 
kompetencer sammen med andre ligesindede.  
• Borgerne kan motiveres til at søge beskæftigelse uden for 
aktivitetstilbuddene i VJH.  
 
Åbningstiderne er mandag til torsdag fra 14-20 og tirsdag, torsdag og 
fredag 10-14. 

For yderligere info, kontakt Uffe Dittmer udi@aarhus.dk tlf. nr. 61 66 
70 02. 
Kontaktinfo: Perron X, Sønder allé 33, Aarhus C, tlf. nr. 20 27 42 53 
 
Læs mere om Perron X på opslagstavlen i fælleshuset, hvor der også 
hænger et månedsprogram over aktiviteter til og med uge 22 😊😊
   
Mundbind 
Nu hvor fælleshuset er åbent igen, skal alle, der bevæger sig rundt i 
huset, have mundbind på – også når der vaskes tøj. Når du sidder ned 
ved bordet i fælleshuset, behøver du ikke at have mundbind på. 
Mundbind skal gemmes helt væk. De må ikke ligge på bordet. 
 
Landsbymøde mandag den 31. maj fra kl. 19.00-21.00 
Husk at sende en sms til Lena, hvis du kan deltage i mødet ���� 
 
Åben rådgivning efter genåbning 
Åben rådgivning er tilbage igen fra onsdag den 12. maj. 
 
Social vicevært efter genåbning 
Tirsdag og torsdag: Gåturene fortsætter. Hvis du ikke allerede har en 
fast aftale, så kan du sagtens nå at være med. Det vil også være muligt 
at gå i større grupper, hvis der er interesse for det. 
Mandag og onsdag: Kom forbi til en kop kaffe/te udenfor kontoret, når 
vejret tillader det. 
 
Jeg (Lena) orienterer om, når jeg igen kan besøge jer i jeres eget hjem. 
Hvis jeg ikke er på kontoret, kan jeg som altid kontaktes på mail 
len@ojba.dk eller via telefon på 60 62 89 52. 
Til sidst vil jeg bare lige skrive, at det glæder mig, at tirsdags - og 
torsdagskaffen er kommet i gang igen ���� Tak for det 
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