
Nyhedsbrev uge 17 

  

  

Til beboere i Bo42 

Foråret er godt på vej og vi glæder os over at Danmark er begyndt at åbne mere op. Det har 

vi også gjort i Bo42 og det betyder, at det nu er muligt at aftale et personligt møde i 

administrationen på Store Torv 2, med fremmøde af højst to personer ad gangen. Der bliver 

derfor gjort ekstra rent i administrationen, men alle bedes stadig huske på retningslinjerne fra 

sundhedsmyndighederne og blive ved med at holde afstand, vaske og spritte hænder samt at 

hoste og nyse i ærmet, – og frem for alt at holde sig hjemme, hvis man føler sig syg. 

Administrationen melder desuden, at alt er som normalt. Der er stadig gang i udlejninger og i 

forbindelse med fremvisninger kan der aftales et tidspunkt, hvor der vil være adgang til den 

bolig, man gerne vil se. 

Ejendomskontoret er stadig lukket, men driften udfører alle de sædvanlige opgaver i forhold til 

boligerne og i de grønne områder. Herunder nu også afvikling af indflytningssyn. 

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. 

 

Årets repræsentantskabsmøde forventes stadig afholdt den 16. juni 2020 og de ordinære 

afdelingsmøder til september. Vi følger dog løbende udviklingen, og vil indrette os efter 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Husk, at du kan få dine penge retur, hvis du har købt billet til Rasmus Nøhr koncerten. Kom 

ned i 20’EREN med din billet i tidsrummet kl. 9-10 og 12-13 eller læg en kuvert med din billet 

og oplysning om navn og kontonummer i postkassen udenfor 20’EREN – Gartnervangen 20. Vi 

vil derefter hurtigst muligt overføre pengene til din konto. 

I NordParken er der nu lagt flere aktiviteter i kalenderen – helt frem til juli måned. Alle fælles 

aktiviteter foregår udendørs og er med begrænset deltagerantal, så husk at tilmeld dig. Læs 

mere på www.nordparken.com.  

Husk også, at alle beboere i Bo42 kan ringe til Christina fra projektet i NordParken alle 

hverdage i dagtimerne og få hjælp til bl.a. boligstøtte, friplads, CV, jobnet.dk m.m. 

 

Bo42 går nu over til at udsende nyhedsbrev hver anden uge. Næste nyhedsbrev kommer 

derfor først i uge 19. Husk at alle nyhedsbrev kan læses på Bo42’s hjemmeside www.bo42.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Hvilsom Per Carlo Nilsson  Ebbe Frank 

Boligsocial projektleder Formand  Direktør 
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