Nyhedsbrev uge 19

Til beboere i Bo42
Vi har i denne uge – mandag d. 4. maj – og samme dag, som vi fejrede 75 året for Danmarks
befrielse, kunnet fejre fødselsdag for Bo42. Bornholms største almene boligorganisation er nu
78 år gammel.
Det har vi kunnet fejret samtidig med beskeden om, at regeringen nu har sagt ja, til at de
almene boligorganisationer igen kan få penge til at renovere. Det betyder, at ventetiden er ved
at være ovre, og Bo42 meget snart kan begynde at planlægge igangsættelsen af de to store
renoveringsprojekter i Rønne og Svaneke.
Da der stadig er forsamlingsforbud og det derfor ikke er muligt at afholde afdelingsmøder, er
planerne for projekterne blevet godkendt af Bo42s bestyrelse. Så snart myndighederne giver
mulighed for det, vil helhedsplanerne blive præsenteret ved et afdelingsmøde og lagt op til
godkendelse hos beboerne.
I Rønne drejer det sig om renoveringen af Afdeling 56. Et projekt til 250 millioner kr. som
omfatter bl.a. renovering af køkken og bad, installation af elevatorer og omdannelsen af flere
lejemål til mindre og handicapegnede lejligheder. I Afdeling Svaneke drejer det sig om et
projekt til 100 millioner kr., hvor der udover renovering er stor fokus på radonsikring af
boligerne.
Projekterne forventes tilsammen at give arbejde til 60 håndværkere i op til tre år.
Der er stadig beboere, som ikke har afleveret deres billet fra Rasmus Nøhr koncerten og derfor
ikke fået deres penge retur. Så kom gerne forbi i 20’EREN eller læg din billet med oplysninger
om navn og kontonummer i postkassen. Så vil vi hurtigst muligt overføre pengene til din
konto.
Det boligsociale projekt Fællesskab og Trivsel i NordParken er tilbage og så småt i gang med
udendørs aktiviteter for små grupper af beboere. Siden 20. april har der været gåtur næsten
dagligt og hver onsdag i maj er der kroketspil. Følg med på 20’ERENs Facebookside eller læs
mere på www.nordparken.com.
Status for administrationen og driften er uændret siden sidste nyhedsbrev, men vi kan nu se
frem til d. 10. maj og forhåbentlig en yderligere åbning af Danmark, hvor flere af samfundets
mange funktioner vil komme i gang igen. Det glæder vi os til og vi håber, at kunne fortælle
mere om, hvad det betyder for medarbejdere og beboerne i Bo42 i næste nyhedsbrev, der
kommer i uge 21. Husk at alle nyhedsbrev kan læses på Bo42s hjemmeside www.bo42.dk.
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