
Nyhedsbrev uge 21 

  

 

Til beboere i Bo42 

Mandag d. 11. maj gik genåbningen af Danmark ind i fase 2. For beboere og medarbejdere i 

Bo42 betyder regeringens seneste beslutninger, at Bo42 fra uge 21 er tilbage i normal drift. 

Det vil sige at administrationen har åbent for personlige henvendelser hver dag mellem kl. 

9.00-12.30 og hver torsdag mellem kl. 15.00-17.00. Og det er ikke længere nødvendigt med 

tidsbestilling. Det er dog fortsat vigtigt at der holdes afstand for at reducere smitterisiko. 

På ejendomskontoret er der igen åbent hver dag i tidsrummet kl. 8.00-9.00 og hver torsdag kl. 

15.00-17.00. Der vil alene være adgang til forrum og maksimalt 2 personer adgangen. 

I NordParken er 20’EREN atter åben og det boligsociale projekt er i gang igen. Der er nu 

startet flere udendørs aktiviteter, herunder syng sammen, kroket, gåture og i juni måned også 

spis sammen i parken. Frem til starten af juni er der dog fortsat et forbud mod forsamlinger på 

over 10 personer. Så det er vigtigt, at huske at melde sig til. Følg også med på 20’ERENs 

Facebookside eller læs mere om aktiviteter og arrangementer på www.nordparken.com. 

Vi opfordrer alle beboere og medarbejdere til at fortsætte med at passe godt på sig selv og 

hinanden og at man følger de aktuelle retningslinjer og krav fra myndighederne. Find 

information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/da/corona. 

 

Afslutningsvist kan vi fortælle, at Bo42 snart skal sige farvel til Michael Jensen, driftschef hos 

Bo42 gennem 7 år. Michael har fået nyt arbejde og stopper ved udgangen af maj måned. Bo42 

takker for det gode samarbejde og ønsker Michael god vind med det nye job. 

Samtidig kan vi byde velkommen til Troels, som i maj er startet i Bo42 som sommerafløser. 

 

Da Bo42 nu er tilbage til normale tilstande, er dette nyhedsbrev det sidste for denne gang. 

Vi siger tak for opmærksomheden og de positive tilbagemeldinger. Det vil i maj måned fortsat 

være er muligt at læse tidligere nyhedsbreve på Bo42s hjemmeside www.bo42.dk. 

På Bo42s hjemmeside kan man også læse mere om Bo42 og alle afdelinger, referater fra 

bestyrelsen og finde information om åbningstider og meget mere. 

Vi ønsker alle beboere og medarbejdere i Bo42 et fortsat godt forår og en god sommer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Hvilsom Per Carlo Nilsson  Ebbe Frank 

Boligsocial projektleder Formand  Direktør 

http://www.nordparken.com/
https://www.sst.dk/da/corona
http://www.bo42.dk/

