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Til beboere i Bo42
I tråd med den begyndende genåbning af Danmark, vil Bo42 fra i næste uge åbne lidt mere
op. På flere områder arbejder vi allerede som normalt og det har hele tiden været muligt at få
kontakt til administrationen og hjælp til at løse en række opgaver omkring boligerne og i de
grønne områder.
Men fra på mandag bliver det nu også muligt at aftale et tidspunkt til personlige ekspedition i
administrationen. Dog med maksimalt to fremmødte ad gangen. I administrationen og i andre
lokaler, hvor der finder møder sted, vil der blive gjort ekstra rent. Rengøringen vil derudover
alle steder stadig have særligt fokus på udsatte områder, så som gelændere og dørhåndtag.
Arbejdet med at løse drifts- og vedligeholdelsesopgaver er som hele tiden i fuld sving, men
ejendomskontoret vil fortsat være lukket for personlig betjening, med undtagelse af
nøgleudlevering. Beboere, der er bekymret for smittefare i forbindelse med besøg af
håndværkere, kan afvente med at kontakte ejendomskontoret, når der ikke er tale om akutte
arbejder.
Der arbejdes på at gøre det muligt at afholde afdelingsmøder, og udendørs markvandring
forventes gennemført i de fleste afdelinger fra starten af maj.
I NordParken er 20’EREN fortsat lukket, men fra på mandag kan beboere, der har købt billet til
Rasmus Nøhr koncerten få deres penge retur i tidsrummet kl. 9-10 og 12-13. Beboere, der er
bekymret for smittefare, kan lægge en kuvert med deres billetter og oplysning om navn og
kontonummer i postkassen udenfor 20’EREN – Gartnervangen 20. De vil derpå hurtigst muligt
få de penge, de har til gode overført til deres konto.
I NordParken er de boligsociale medarbejdere ved at planlægge opstart af aktiviteter med start
både i næste uge og i begyndelsen af maj og juni. Aktiviteterne foregår udendørs og er med
begrænset deltagerantal, så tilmelding er nødvendig. Læs mere på www.nordparken.com.
Husk at frem til 8. maj kan beboere i Bo42 kontakte Christina fra det boligsociale projekt i
NordParken alle hverdage i dagtimerne. Christina kan evt. hjælpe med at finde svar på
spørgsmål omkring bl.a. boligstøtte, friplads, CV, jobnet.dk m.m.
Bo42 og især alle medarbejderne ude i områderne siger tak til alle beboere for at have vist
hensyn og holdt afstand. Vi håber, at alle fortsat vil blive ved med at følge de aktuelle
retningslinjer og blive ved med at holde afstand - lidt tid endnu.

Med venlig hilsen
Ida Hvilsom
Boligsocial projektleder

Per Carlo Nilsson
Formand

Ebbe Frank
Direktør

