
                                 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, 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:  17.-21. oktober. 27.-30. december. 
 
Landsbymøde: 3. oktober 2022 
 
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. 82 

August 2022 
 

 
1) Velkommen til ny beboer 
2) Puslespil 
3) Udenomsarealer 
4) Walk and talk 
5) Landsbymøde 
6) Orientering 

 
    Så er der torsdagskaffe!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom og mød dine gamle/nye 
naboer, hvis du har tid og 
lyst. 
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Velkommen til ny beboer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas er lige flyttet ind i nr. 
165.  
Han har allerede mødt flere 
beboere og ser frem til at blive 
en del af fællesskabet i 
Storbylandsbyen. 

 
Puslespil i fælleshuset 
 

 
 
Nu har du mulighed for at være med til at lægge et  
stort puslespil på i alt 2000 brikker.  

Udenomsarealer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hækken er i gang med at 
blive klippet. Græsset er 
slået både omkring huset 
og på de store arealer. Tak 
til alle jer, der giver en 
hånd med. 

 
Walk and talk 
Har du lyst til at gå ture og udforske det naturskønne område, 
som Storbylandsbyen ligger i, så mødes vi ved fælleshuset hver 
 

Onsdag kl. 11.00 
 

Landsbymøde 
Næste landsbymøde bliver  
 
den 3. oktober kl. 17.00. 
 
Sæt X i kalenderen allerede nu, og skriv til Lena, hvis du har et 
forslag til et tema/punkter til dagsordenen. 
 


