
                                 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, 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  
 
Storskrald kommer torsdage i lige uger:  Husk at sortere dit affald og sæt det i det afgrænsede 
område. 
 
Åben Rådgivning er på kontoret i fælleshuset onsdage i ulige uger  
fra kl. 13.00-14.30: 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:  Emma 93, Bo 115 
 
Nøgle til garagen:  Bjarne 99, Bo 115 
 
Udlejning af fælleshuset: Se opslag på tavlen i fælleshuset 
 
Lena fravær: 12. juli til 30. juli 
 
Landsbymøde og fællesspisning: 9. august 2021 
 
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. 73 
Juni 2021 

Indhold: 

1) Velkommen til ny beboer 
2) Viskestykker og karklude 
3) Storskraldsområde 
4) Socialkompasset  
5) Åben Rådgivning ændret mødetid 
6) Ugens faste aktiviteter 
7) Skt. Hans 

 
 
 
 

Der er ingen, der kan fløjte 
en symfoni.  

Der er brug for et helt 
orkester for at spille den. 
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Velkommen til ny beboer 
Anders flytter ind i nr. 129 den 1. august. 
Anders kender flere beboere i 
Storbylandsbyen og ser frem til at blive en 
del af det sociale fællesskab. 
 
 
 
 
 
 

Viskestykker og karklude 
I Coronatiden er der flere, der har lånt karklude, viskestykker mm. fra 
fælleshuset. I bedes aflevere det hele tilbage, når I læser denne 
besked. En beboer har hæklet fine karklude til fælles brug, som nu er 
væk; der er ikke flere klude.  
Fremover vil det ikke være muligt at låne diverse ting fra fælleshuset, 
så står du og mangler en klud, så spørg din nabo, om du kan låne en, 
eller køb, så du har et ekstra lille lager. 
 
Storskraldsområde 
Der er lavet en fin indhegning til storskrald, så fællesområdet ser 
præsentabelt ud. De beboere, der har placeret ting udenfor området, 
skal lige sætte det ind i området til storskrald – tak for det ���� 
Mad skal ikke afleveres i storskraldområdet men i skraldespandene.  
Skraldeposer, der står rundt omkring, er en fest for rotterne. 
 
Socialkompasset åbner 7. juni 
Her kan du få et overblik over, hvilke tilbud du eller en du kender, kan 
have brug for.  
Tilbuddene drives af frivillige sociale og sundhedsrettede foreninger 
samt Aarhus Kommune. 

Emner:  
Børn og unge. Familie og forældre. Pårørende. Seniorer. Ensomhed og 
fællesskaber. Indsatte og tidligere indsatte. Juridiske og økonomiske 
udfordringer. Kønsidentitet og seksuel orientering. 
 
Åben Rådgivning ændret mødetid 
Åben Rådgivning er her onsdage fra kl. 13.00-14.30 i ulige uger. 
 
Ugens faste aktiviteter 
Mandag kl. 18.00-20.00 (NB: første gang den 5/7-21) Kreativ og 
spilleaften v/ Lars Rune og Cecilie. 
Tirsdag kl. 9.00-14.00 Individuelle gå-ture sammen med Lena.  
Tirsdag kl. 14.00-16.00 Kaffe og kreativ v/ Cecilie (Lena). 
Har du lyst til at stå for arrangementet sammen med Cecilie (og Lena), 
så må du meget gerne henvende dig til Lena. 
Onsdag kl. 11.00 Gruppe-gå-ture. Vi mødes foran fælleshuset. 
Torsdag kl. 9.00-10.00 + 12.00-14.00 Individuelle gå-ture sammen med 
Lena. 
Torsdag kl. 10.00-12.00 Kaffe og kreativ v/ Cecilie og Jonas (Lena). 
Torsdag kl. 17.00 Gåtur. Beboerne mødes foran fælleshuset. 
 
Skt. Hans 

Beboerne mødes og 
synger midsommervisen.  
Lars Rune er i gang med 
at lave en heks, og jeg vil 
umiddelbart mene, at 
den er for sød til at blive 
brændt af… hvad mener 
du?  
Hvis vi må grille, så gør vi 
det. Tag selv mad og 
drikkevarer med. Der 

kan søges om midler til arrangementet ved bestyrelsen i god tid. 


