Nyhedsbrev uge 15

Til beboere i Bo42
Status er at Bo42 holder lukket fra Skærtorsdag og frem til og med 1. påskedag. Derefter er vi
tilbage, men er fortsat lukket for personlig henvendelse. Foreløbig frem til mandag d. 11. maj.
Som opfølgning på nyhedsbrevet i uge 14 kan vi fortælle, at vi fortsat venter på at Folketinget
beslutter en ny boligaftale og en ny bevilling til Landsbyggefonden. Vi håber, at den nye aftale
kommer til at betyde, at vi allerede i 2021 kan komme i gang med de to renoveringsprojekter i
Rønne og Svaneke. Projekterne har et samlet budget på kr. 350 mio. og vi forventer at det
kommer til at tage 3 år at gennemføre renoveringerne.
Bo42 har som nævnt i forrige nyhedsbrev et stort ønske om at medvirke til at holde gang i
beskæftigelsen på Bornholm. Så ud over de to store renoveringsprojekter, så har Bo42 indgået
en aftale med kommunen om, en ombygning og udvidelse af ejendommen, hvor børnehuset
Nordstjernen holder til. Nordstjernen er en kommunal børnehave, som lejer lokaler hos Bo42.
Børnehuset Nordstjernen er det vi kalder Afdeling 13 og ligger midt i NordParken, i Rønne.
Udvidelsen kommer til at medføre 25 nye børneenheder og vi håber at Nordstjernens nye
lokaler er klar til brug inden vinterferien 2021.
På det boligsociale område må vi tålmodigt vente lidt endnu, men vi håber på, at vi kan sætte
gang i nogle mindre udendørs arrangementer og aktiviteter inden sommer.
Allerede fra efter påske og på alle hverdage fra tirsdag d. 14. april og frem til 11. maj kan
beboere fra Bo42 ringe til Christina (tlf. 6010 4209) fra det boligsociale projekt, hvis de har
brug for at snakke eller brug for råd og vejledning. Christina kan hjælpe med at finde svar på
spørgsmål omkring bl.a. boligstøtte, friplads, kontanthjælp, CV, jobnet.dk m.m.
Hos BL – Danmarks Almene Boliger har de oprettet et særskilt corona-site. Her kan du læse
information fra BL omkring corona og seneste nyt omkring de almene boligområder i Danmark.
Udviklingen i corona smittespredningen i Danmark ser heldigvis positiv ud, men vi skal stadig
passe godt på hinanden. Så husk at holde afstand og husk at vær opmærksom på din nabo.
Du kan læse om corona og hvordan du kan passe på dig selv og andre på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside https://www.sst.dk/corona.
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