Nyhedsbrev uge 13
Til beboere i Bo42
I de kommende uger – så længe at Danmark er delvist lukket ned pga. coronavirus vil vi
udarbejde et ugentligt nyhedsbrev med seneste nyt i Bo42 til alle beboere.
Dette første nyhedsbrev er omdelt til alle husstande i Bo42. Kommende nyhedsbreve vil kunne
læses på Bo42s hjemmeside www.bo42.dk. Alle beboere opfordres at læse nyhedsbrevet og
eventuelt spørge pårørende, bekendte eller naboer om hjælp til at finde det på hjemmesiden,
få det læst højt eller printet.
Fra og med i mandags gik Bo42 fra akutberedskab til et normalt beredskab, uden mulighed for
personlig henvendelse. Det betyder, at alle Bo42s arbejdsområder er bemandet og at alt
arbejde forsøges udført så normalt som muligt.
Administrationen er åben for telefoniske henvendelser mandag til fredag ml. kl. 9.00- 12.30.
Administrationens fælles mail: bo42@bo42.dk læses løbende mandag-fredag ml. kl. 8-16 og
håndteres hurtigst muligt.
Ejendomskontoret er åbent for telefoniske henvendelser mandag til fredag ml. kl. 8.00- 12.30.
Ejendomskontorets fælles mail: drift@bo42.dk læses løbende mandag-torsdag ml. kl. 8-16,
fredag ml. kl. 8-14.30 og håndteres hurtigst muligt.
For at minimere smitterisiko for beboere, boligsøgende og medarbejdere arbejder
medarbejderne så vidt muligt adskilt og der henstilles til, at der holdes afstand til/ikke tages
direkte kontakt til medarbejdere i området.
Der vil være særlig fokus på renovation og rengøringen af fællesvaskerierne samt rengøring af
udsatte flader som gelændere, dørhåndtag og digitale opslagstavler. Det kan betyde et mindre
fokus på trappetrin og på ukrudt i de grønne område i den nærmeste tid.
Fælleslokaler og gæsteværelser kan lejes og lånes efter 1. juni og kan reserveres nu. Der
opfordres til at alle aftaler om lån og leje før 1. juni annulleres. Reservation, leje og lånebeløb
tilbagebetales fuldt ud ved annullering.
Der afholdes ikke møder i afdelingsbestyrelserne, udvalg m.v. og kursus for
afdelingsbestyrelser er aflyst. Det gælder også Årsfest 2020 og koncerten med Rasmus Nøhr i
Fælleshûsed. Billetter til årsfesten refunderes ved henvendelse til sælgerne og billetter til
koncerten refunderes ved henvendelse i 20’EREN, så snart den åbner igen.
Der er fortsat lukket for aktiviteter i det boligsociale projekt i 20’EREN i NordParken, men det
er stadig muligt at ringe og skrive til de boligsociale medarbejdere.
Læs om projektet på www.nordparken.com
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