Ugens aktiviteter:
mandag: Gåtur/indkøb kl. 11
Guitarundervisning kl. 15.00-16.00
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 
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.
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: onsdag den 21. september kl. 18, tilmelding på
opslagstavlen i fælleshuset.
Arbejdsdag + landsbymøde: søndag den 25. september.
Workshop SUS: torsdag den 29. september.
Ekstraordinær afdelingsmøde: tirsdag den 18. oktober, der
skulle have været et landsbymøde, bliver ændret til torsdag
den 27 oktober, hvor der vil blive indkaldt til ekstraordinær
afdelingsmøde.
Landsbymøde: torsdag den 17. november.
Storskrald: torsdag den 29. september.

Deadline næste nyhedsbrev: Har du indslag til næste nyhedsbrev, så
vil jeg meget gerne modtage dem senest mandag den 20. september.
Mailadr.: len@bosoc.ojba.dk

Nyhedsbrev nr. 11
Indhold:






Orientering fra afdelingsmødet
Arbejdssøndag den 25. september
SUS
Ugekalender, vigtige datoer, storskrald
Deadline næste nyhedsbrev

Orientering
Rene har fået dårlig ryg, og kan desværre ikke fortsætte med at
arbejde i Storbylandsbyen.
Rene har lavet et kæmpe stykke arbejde, så der nu er pænt og
ryddeligt på alle fælles udearealer, i garagen og vores fælles skur mm.
Jeg er sikker på, at jeg på Storbylandsbyens vegne kan sige tusind tak
for det store arbejde som alle nyder glæde af. Rene er ked af at han
ikke kan fortsætte. Lige som jeg skal til at printe nyhedsbrevet ud,
kommer Rene og spørger om han ikke skal slå græsset . I forhold til
ryggen, er det de skæve bevægelser med buskrydderen Rene skal
passe på. Hvis der er andre beboere, der har tid og overskud til at
hjælpe især med udearealerne, må I meget gerne det. Rene vil gerne
slå græsset engang imellem, - meget gerne sammen med andre
beboere ;-)

SUS:
Der er stadig mulighed for at komme med forslag til et Tema til
workshoppen den 29. september. Læg en seddel i varmemesterens
postkasse.
Efterlysning:
Johnni (hus nr. 99) har mistet 5 kg vaskepulver, han glemte det i
vaskeriet og vil meget gerne have det igen.
Græsslåmaskinen:
Husk at sætte græsslåmaskinen på plads, når du har brugt den, så
andre kan få glæde af den. Skriv dit navn på sedlen, så en ny bruger
kan finde den, hvis du glemmer at sætte den på plads.
Johnni inviterer på hjemmebagte boller i fælleshuset 
Et godt initiativ, ”som bragte hygge og varme til fællesskabet, det er jo
det som fælleshuset skal bruges til” udtaler Johnni.

Afdelingsmødet den 13 september. 2016:
Der bliver sendt et referat ud til alle. De fleste forslag fra beboerne
blev stemt for. Enkelte forslag skal lige laves mere konkrete, hvilket ØB
kommer med forslag til. Der blev ikke valgt nogen bestyrelse. Der vil
blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. oktober,
hvor de sidste punkter kan sættes til afstemning og der kan vælges en
ny bestyrelse.
Arbejdsdag:
Søndag den 25. september. Vi laver i fællesskab en dagsorden for
dagen, når vi mødes til morgenkaffe kl. 10. Flere har vist interesse for
at lave pallemøbler.
SUS er her i ca. 2 timer og filmer, hvis du ikke ønsker at blive filmet er
det selvfølgelig helt ok at sige fra.
I må meget gerne sms til mig om I kommer på tlf. nr. 60628952.

Johnni` s nybagte super brød 

