
                                 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, Cecilie 143, Gry 141. 
 
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 ulige 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.  
 
Udlejning af fælleshuset: Se opslag på tavlen i fælleshuset 
 
Lena fravær: Mandag den 27. september 2021 
                        Uge 42: 18. – 22. oktober 2021 
                        Den 23. december 2021 – 2. januar 2022 
 
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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Ny driftstekniker 
 

Velkommen til Morten, der er ny 
driftstekniker i Storbylandsbyen.  
 
Morten orienterer om, at hvis der er 
nogen, der har problemer med fliser, 
der ligger for højt foran dørene, så kan 
man kontakte Driftcenteret i oktober 
måned (se bagsiden). Fliserne vil blive 
lavet på én gang før vinterens komme. 
 
 
 

 
 

Yoga og De 5 (7) Tibetanere 
Vi mødes i fælleshuset første gang den 4. oktober 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 
Torsdag kl. 9.30 
Tag en yogamåtte med og kom de dage, du har tid og lyst ���� 
 
Bogklub 
Jeg kunne godt tænke mig at 
starte en bogklub i landsbyen, så 
hvis man har lyst til at deltage, så 
må I gerne kontakte mig, Cecilie, i 
nr. 143, så kommer der melding 
ud senere, om det bliver til noget. 
Kom glad. PS: Man kan også 
bruge lyd- og/eller e-bog. 

Kaffearrangement tirsdag og torsdag:  
Der afholdes som sædvanligt kaffearrangement. 
Cecilie står for tirsdagskaffen, fra klokken 14-16 
Jonas er der om torsdagen, fra klokken 10-12 
Kom og tag del i den gode stemning, og få gratis kaffe & te. ���� 
 
 

Madklubben: 
Efter en vellykket afprøvning, 
fortsætter den næsten 
økologiske madklub.  
Tema er forskelligt fra gang til 
gang. 
Der kommer en seddel i 
postkasserne og i Fælleshuset 
cirka 14 dage inden hvert 
arrangement. På sedlerne vil 
der stå nærmere information 
omkring menu og tilmelding.  

 
 
En lille hilsen:  
Det er skønt at være social vicevært i Storbylandsbyen. Flere 
beboere byder ind med aktiviteter, og der er en rigtig fin 
opbakning og en rigtig god stemning til tirsdags- og 
torsdagskaffen. Tak for det���� 

Kærligst Lena 

 


