Nyhedsbrev uge 14
Til beboere i Bo42
Vi er nu gået ind i den tredje uge, hvor Danmark er delvist lukket ned. Nedlukningen
fortsætter nu til efter påske og det har konsekvenser for mange mennesker.
Bo42 er med sine 1.200 boliger en del af en meget stor almen sektor, som normalt giver
arbejde til rigtig mange mennesker. For Bo42 er det vigtigt at have gode og tidssvarende
boliger og derfor ligeså vigtigt være med til at gøre, hvad det er muligt for at sikre
arbejdspladser og beskæftigelse til lokale håndværkere og virksomheder på Bornholm. Bo42
har derfor i de seneste uger arbejdet på at blive klar til allerede nu at sætte gang i to store
renoveringsprojekter. De to projekter i henholdsvis Afdeling 56 i Rønne og Afdeling Svaneke
har et budget på kr. 250 mio. og kr. 100 mio. Håbet er, at Kommunen og Landsbyggefonden
med en ny bevillingsramme fra Folketinget kan godkende projekterne inden Pinse. Med de to
projekter er der arbejde til 50-60 personer i byggebranchen på Bornholm i 3 år.
Allerede nu er Bo42 i gang med andre renoverings og vedligeholdelsesarbejder, bl.a. køkkenog badrenovering i 24 boliger, køkkenrenovering i 48 boliger og vinduesudskiftning i 52 boliger.
Derudover er driften i Bo42 stort set tilbage ved normal. I administrationen håndteres alle
henvendelser løbende, nogen telefonisk og andre skriftligt. På ejendomskontoret serviceres
lejerne i samme tempo som tidligere og i de grønne områder, arbejdes der, som altid på denne
årstid med at gøre klar til en ny sæson. Træer bliver beskåret, græsset slået og kanterne
trimmet. I rengøringen er der fortsat et ekstra fokus på at rengøre udsatte flader - bl.a.
gelændere, dørhåndtag og opgangsskærme. Og alle steder gør alle medarbejdere, deres
bedste for at vise hensyn og holde afstand til hinanden og til beboerne.
I denne tid hvor mange har siddet alene i flere uger, er der nogen, der føler sig mere
ensomme og nogen som er bekymret for at gå ud og derfor ikke får handlet.
Så vær opmærksom på din nabo og tilbyd din hjælp, hvis du kan. I kan f.eks. ringe
sammen og måske kan du tage nogle varer med, når du selv handler.
Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så kan du læse Sundhedsstyrelsens anvisninger
her: https://www.sst.dk/corona. Du kan også ringe på tlf. 60104209 og snakke med en
medarbejder fra det boligsociale projekt. Læs om projektet her: www.nordparken.com.
I sidste uge blev det første nyhedsbrev omdelt til alle husstande i Bo42. Fra og med denne uge
vil de ugentlige nyhedsbreve kunne læses på bo42s hjemmeside www.bo42.dk. Her kan du
også finde oplysninger om, hvornår du telefonisk kan kontakte Bo42.
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