Ugens aktiviteter:
Mandag: Gåtur/indkøb kl. 11
Guitarundervisning kl. 15.15-16.15 (det bliver måske ændret til torsdag, se
opslagstavlen i fælleshuset)
Tirsdag: Åben tirsdag kl. 15-17. Der vil oftest være hjemmebagt brød, kaffe og te. Hvis
nogle har lyst til at være kreative, male, sy mm, så vil der også være mulighed for det.
Tag håndarbejdet med 

Nyhedsbrev nr. 10

Onsdag: Åben rådgivning fra kl. 13-15 i fælleshuset.
Læg en besked på tlf.nr. 40 22 87 09, hvis du ønsker at få besøg eller at blive kontaktet
af åben rådgivning. Beskederne aflyttes hver onsdag.
Torsdag: Hvis nogle har lyst til at jeg (Lena) underviser i dans og bevægelse eller laver
mindfulness, så sig til, så vil vi finde et tidspunkt torsdage, hvor det kan lade sig gøre.
Fredag: Café kl. 16
Har du som beboer lyst til at sætte aktiviteter i gang, så vil jeg gerne være behjælpelig
med at formidle.
Øvrige vigtige datoer:
Fællesspisning: Tirsdag den 6. + onsdag den 21. september kl. 18, tilmelding på
opslagstavlen i fælleshuset.
Afdelingsmøde: 13. september
Arbejdsdag + landsbymøde: Søndag den 28. august og søndag den 25. september
Workshop SUS: Torsdag den 29. september
Landsbymøde: Tirsdag den 18. oktober + torsdag den 17. november

Deadline for næste nyhedsbrev:
Har du indlæg til nyhedsbrevet, så vil jeg gerne modtage det senest mandag den 5.
september.
Mailadr.: len@bosoc.ojba.dk

Indhold:







Orientering fra landsbymødet den 11. august
Forslag til afdelingsmødet
Arbejdssøndag
SUS
Ugekalender
Deadline næste nyhedsbrev

Orientering fra landsbymødet den 11. aug. 2016:

Beboerdemokrati:

Vedrørende solceller:

På Landsbymødet orienterede Kim om beboerdemokrati. Der ligger nogle brochurer i
fælleshuset, som vi gennemgik på mødet.

Det er hver beboers eget ansvar at holde øje med, at solcellerne fungerer, som de skal.
Det gøres ved jævnligt at kigge på inverteren, som sidder i teknikskabet.






Afdelingsmøde:
På inverteren er der en lille pære, hvor der ved siden af står ’alarm’
Hvis pæren lyser rødt, er der noget galt
Tjek boxen, som sidder ved siden af inverteren, – hvis én af de sorte knapper
er trykket ned, skal du blot trykke den op
Hvis alle tre knapper ikke bliver oppe, så er der fortsat noget galt
Kontakt viceværten Tom, Lena eller Henrik Steenberg hos Østjysk Bolig, der
så vil sørge for, at den kommer til at fungere igen

Hver dag kl. 12 får Henrik Steenberg fra Østjysk Bolig en mail, hvis systemet opfanger,
at noget ikke fungerer, som det skal. Men det er stadig meget vigtigt, at du også holder
øje med det.
OBS: Når solen er væk, bliver der ikke produceret strøm.

I har alle modtaget en indkaldelse til afdelingsmødet den 13. september.
Forslag til ændringer i Råderetskataloget/husordenen skal sendes ind senest den 30.
august. Det kan være ift. husdyrhold, højde på hæk mm.
Det er meget vigtigt, at forslagene er konkrete og at de kan besvares med et ja/nej.
Hvis nogle har brug for hjælp til at udarbejde et forslag, så kontakt mig (Lena) på tlf.nr.
60628952, så vi kan lave en aftale mandag, tirsdag eller onsdag i næste uge (22.-24.
aug). Det bliver måske for sent at gøre det den 28. august på arbejdsdagen, som jeg
tidligere har foreslået.
Arbejdsdag:
Søndag den 28. august mødes vi kl. 10.00. Se sidste nyhedsbrev. Husk at aflevere
tilmeldingen senest den 24. august 
Nyt: I må også gerne skrive på tilmeldingen, hvis I ved, at I ikke kan deltage.
Det vil være en stor hjælp for mig 
SUS:
Hvis du har forslag til et Tema workshoppen den 29. september, så vil Birgitte fra SUS
meget gerne have dem. Signe fra SUS har født en lille søn for 2 mdr. siden, begge har
det godt.
Deadline næste nyhedsbrev:
Har du indslag til næste nyhedsbrev, så vil jeg meget gerne modtage dem senest
mandag den 5. september.

