Nyhedsbrev uge 4 2021
Til beboere i Bo42
Vi havde håbet på, at vi her i uge 4 snart kunne se frem til en genåbning af samfundet. Men
siden årets første nyhedsbrev har myndighederne øget nedlukningen flere gange. Med den
seneste udmelding, så må vi frem til 7. februar højst forsamles 5 personer og vi skal holde 2
meters afstand.
Vi forventer at den aktuelle nedlukning forlænges og vi har besluttet at følge BLs BL – Danmarks
Almene Boliger anbefaling om bl.a. at vente med at afholde fysiske møder uanset deltagerantal.
Derfor gælder følgende for beboere, medarbejdere og boligsøgende i Bo42 frem til efter påske:
•

Alle planlagte arrangementer m.v. aflyses, herunder lokalt kursus for afdelingsbestyrelser
”Det gode Afdelingsmøde” den 6/3 og bestyrelsens strategiseminar den 27/2.

•

Derudover er følgende møder udsat: Ekstraordinært afdelingsmøde i Søndergården I og II om
helhedsplan, samt arbejdsgruppemøder i Afdeling Svaneke og Afdeling 56. Vi håber, at kunne
afholde de uopsættelige møder i forbindelse med helhedsplanerne, som fysiske møder
snarest muligt.

•

Ved fremtidigt udbud af boliger fremsendes tilbud mere differentieret for så vidt angår antal
personer, typisk 10-12, - men efter konkret vurdering 5-20 personer. Boligsøgende opfordres
til ved besigtigelsen at bære mundbind og handsker.

•

Der opfordres til, at alle ikke akutte vedligeholdelsesopgaver udskydes. Det vil være
medarbejderne på ejendomskontoret, som tager stilling til om det er er akut eller om
arbejdet kan udskydes. Ved besøg af håndværkere og viceværter opfordres alle til at bære
mundbind og handsker.

•

Antallet af personer i fællesvaskerierne er begrænset til hhv. 1 person i Midgården og
Afdeling Svaneke, samt 2 personer i NordParken og Højvangsparken. Husk at fællesvaskeriet
i NordParken er lukket i uge 8 pga. opsætning af nye maskiner.

•

Ejendomskontoret er stadig åbent for personlig henvendelse for en person ad gangen, iført
mundbind. Det opfordres dog til at henvendelser primært sker telefonisk eller via mail.

•

Administrationen har lukket for personlige henvendelser. Henvendelser bedes ske telefonisk
eller via mail.

•

Det boligsociale projekt i NordParken holder lukket for alle aktiviteter i 20’EREN frem til
foreløbigt 7/2. Der er stadig mulighed for telefonisk kontakt: 6010 4207 eller ih@bo42.dk.

•

Derudover gælder at alle fælleslokaler fortsat er lukket for udlejning og brug indtil videre.

Fælleslokaler vil imidlertid være åbne for eventuelle coronatest. Mandag den 18. januar var det
mobile testcenter endnu engang forbi i Højvangsparken. Der kom mere end 150 beboere for at
blive testet. Det er rigtig flot, og vi er glade for, at så mange beboere benytter sig af tilbuddet
om at blive testet tæt på hjemmet.
Alle medarbejdere i Bo42 er opfordret til at blive testet ugentligt, men selvom at vi i Bo42 er
gode til at passe på os selv og på hinanden, så opfordrer vi til at alle – både beboere og
medarbejdere fortsat følger myndighedernes anbefalinger og bl.a. bliver ved med at lade sig
teste.
Og så håber vi, at vi snart kan se frem til et forår med genåbning af samfundet og gensyn med
venner og familie.
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