
                                 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:  
Bente 105, Katharina 151, Anders 129, Gry 141, Maj 161, Claus 103. 
 
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 at sætte 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.  
 
Lena fravær:  27.-30. december 2022.  3.-5. april 2023. 
 
Landsbymøde: 22. januar 
 
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. 85 

december 2022 
 

 
1) Tirsdags- og torsdagskaffe 
2) En lille farvelhilsen fra Bo 
3) Velkommen til ny beboer 
4) Skraldecafe og økonomisk rådgivning 
5) Landsbymøde og arbejdsdag 
6) En julehilsen 
7) Orientering 
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Tirsdags- og torsdags kaffe: 
Der er kaffe i fælleshuset i juleferien den 27. og den 29. 
december. 
Fra januar vil bestyrelsen stå for tirsdagskaffen, der rykkes til kl. 
15.00-17.00.  
Torsdagskaffen vil Jan stå for, og her rykkes tidspunktet til kl. 
11.00-13.00. 
 
En lille farvelhilsen fra Bo 
Jeg vil sige tak for denne gang. Jeg har boet her fra start af. Der 
har været op- og nedture, men i det store hele har jeg været glad 
for at bo i Storbylandsbyen. Jeg flytter, fordi jeg gerne vil bo 
tættere på mit arbejde.  
Da jeg flytter i lejlighed, har jeg ikke mulighed for at tage min kat, 
Arne, med.  
Hvis du har et stort kattehjerte og har lyst til at overtage Arne, så 
må du meget gerne kontakte mig på tlf. nr. 25 13 15 89  
Venlig hilsen Bo 
 
Velkommen til Jess, som er ny beboer i nr. 111 

Jess er allerede meget glad  
for at bo i Storbylandsbyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skraldecafe og økonomisk rådgivning: 
Lena har hængt en folder op på opslagstavlen i fælleshuset 
vedrørende økonomisk rådgivning og en seddel om 
skraldecafeen i Aarhus. Det kan også ses på Storbylandsbyens 
Facebookside. 
 
Landsbymøde og arbejdsdag: 
Søndag den 22. januar fra kl. 11.00 til ca. kl. 15.00. 
Er der noget, du gerne vil tale om til Landsbymødet, så kan du 
kontakte Lena. Kommer der mange punkter til dagsordenen, så 
ændres mødetiden til kl. 10.00. Der vil være frokost ca. kl. 13.00. 
Tilmeld dig på opslagstavlen i fælleshuset senest den 19. januar.  
 
Midlertidig dagsorden til Landsbymødet: 

1) Orientering fra Lena  
2) Rengøring af fælleshuset 

• Opgavefordeling: køkkenet, toilettet, døre, 
fællesrummet 

3) Evt. 
 
 
Julehilsen 
Kære alle beboere i Storbylandsbyen. Tak for året der er gået.  
Jeg håber at se mange af jer til landsbymødet/arbejdsdagen. 
Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
Kærligst Lena 


