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Til beboere i Bo42 

Da Danmark igen oplever en stor stigning i antallet af smittet med corona, er der kommet nye 

restriktioner og retningslinjer, som foreløbigt gælder fra mandag d. 26. oktober til og med 

søndag d. 22. november. 

I Bo42 betyder det følgende indtil udgangen af 2020: 

På ejendomskontoret er der fortsat åbent for personlig henvendelse. Men kom kun hvis det er 

meget nødvendigt. Ved fysiske henvendelse skal der bæres mundbind og der må højst være 

en ad gangen på kontoret. Ejendomskontoret kan også kontaktes telefonisk på 5694 0700: 

mandag - fredag mellem kl. 9.00 - kl. 12.30 samt torsdag mellem kl. 15.00 - 17.00. 

Vedligeholdelse, herunder besøg af viceværter og håndværkere sker på sædvanlig vis, dog 

opfordres alle til at bære mundbind. 

Rengøringen foregår som normalt, men med ekstra fokus på kontaktflader i fællesvaskerier og 

i trappeopgange. 

Det boligsociale projekt i NordParken holder lukket for alle sociale aktiviteter i 20’EREN, men 

fortsætter det igangværende uddannelsesforløb for bydelsmødre. 

Fysiske henvendelser i 20’eren bør desuden begrænses, og der må højst være en beboer ad 

gangen på det boligsociale kontor. Det er dog stadig muligt efter aftale at få råd og vejledning. 

Det boligsociale kontor kan kontaktes på telefon 6010 4209 eller på mail pb@bo42.dk. 

Administrationen holder åbent i sædvanligt tidsrum, men fysiske henvendelser kan kun ske 

efter forudgående aftale. Der må maksimalt møde to personer ad gangen og der skal bæres 

mundbind.  

Møder i Bo42 kan afvikles på sædvanlig vis, dog under hensyn til pladsforhold og afstandskrav. 

Deltagere skal desuden bære mundbind. 

For afdelingsmøder gælder dog det store forsamlingsforbud på maks. 500 personer, forudsat 

lokalet er stort nok til at rumme de deltagende personer. For øvrige møder gælder det lille 

forsamlingsforbud på maks. 10 personer. 

Fælleslokaler og gæsteværelser kan ikke reserveres i øjeblikket, men alle allerede indgåede 

aftaler kan gennemføres i det omfang, det er muligt iht. myndighedernes krav og 

bestemmelser. Alle reservationer i 2020 kan annulleres uden betaling af reservationsgebyr.  

Ovenstående er gældende med forbehold for at myndighederne skærper retningslinjer.  

Nyhedsbreve offentliggøres på hjemmeside og udsendes pr. mail til beboere, der har oplyst 

mailadresse. I NordParken kan nyhedsbrevet også læses på de digitale opgangstavler. 

Vi beder alle beboere og medarbejdere om at passe godt på hinanden og om at følge de 

aktuelle retningslinjer og krav fra myndighederne. De kan læses på www.sst.dk/da/corona. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Hvilsom Per Carlo Nilsson  Ebbe Frank 

Boligsocial projektleder Formand  Direktør 
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