Nyhedsbrev uge 9 2021
Til beboere i Bo42
Vi kan nu glæde os over, at vi her på Bornholm kan begynde at vende tilbage til en mere normal
hverdag.
Med de seneste udmeldinger fra myndighederne er børn og unge vendt tilbage til skolen og
uddannelsesstederne, mange butikker er åbnet op, og vi må igen være op til 10 personer
forsamlet indendørs, og 25 personer udendørs i særlige situationer. Det betyder for mange et
glædeligt gensyn med familie og venner. – og for nogen et tiltrængt besøg hos frisøren.
Til gengæld anbefaler sundhedsmyndighederne, at vi alle bliver testet så vidt muligt 1 gang om
ugen. Bo42 opfordrer alle beboere og medarbejdere til at følge anbefalingen, og til fortsat at
passe godt på hinanden.
For Bo42 betyder ændringen og den lokale genåbning af samfundet:
•

At beboere og boligsøgende igen kan henvende sig personligt i administrationen på Store
Torv 2 efter forudgående aftale. Dog højst to personer ad gangen, og med visir eller
mundbind. Åbningstiderne i administrationen kan læses på www.bo42.dk.

•

At møder, herunder afdelingsbestyrelsesmøder, kan afholdes med deltagelse af højst 10
personer. Det er fortsat ikke muligt at afholde afdelingsmøder.

•

At det boligsociale projekt i NordParken atter er åben for personlig henvendelse og at der i
løbet af marts genopstarter flere aktiviteter – dog med højst 10 deltagere. Information
omkring aktiviteter kan i løbet af marts læses på de digitale opgangsskærme og på
hjemmesiden www.nordparken.com.

•

At vi nu også udfører ikke akutte vedligeholdelsesarbejder. Ved besøg af håndværkere og
viceværter bedes alle om at bære mundbind eller visir og handsker.

•

At alle fælleslokaler fortsat er lukket for udlejning og brug indtil videre. Det er dog nu muligt
at booke fælleslokaler og gæsteværelser til efter 1/7-2021. Brug af fælleslokaler er med
forbehold for de restriktioner, der er på det pågældende tidspunkt. Fælleslokaler vil kunne
anvendes i forbindelse med coronatest og lignende efter aftale med myndighederne.

Derudover gælder indtil efter påske:
•

At boligsøgende opfordres til ved besigtigelsen ved boligudbud at bære mundbind eller visir
og handsker.

•

At ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse for en person ad gangen, iført
mundbind eller visir. Der opfordres til at henvendelser primært sker telefonisk eller via mail.

•

At antallet af personer i fællesvaskerierne fortsat er begrænset til hhv. 1 person i Midgården
og Afdeling Svaneke, samt 2 personer i NordParken og Højvangsparken.

Med genåbningen og forår på vej ønsker vi alle beboere en god tilbagevenden til en hverdag
med bl.a. skole, job, og uddannelse, samt et godt gensyn med venner og familie.
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