
Nyhedsbrev uge 19 2021 
   

Til beboere i Bo42 

 

 

Den store genåbning af Danmark er nu i fuld gang og det indebærer bl.a. at forsamlingsloftet 

den 6. maj blev hævet til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Samtidig åbnes der 

op for idrætsaktiviteter for voksne, afholdelse af konferencer og møder med erhvervsmæssige 

og faglige formål, kulturaktiviteter mv. 

 

For Bo42 betyder genåbningen følgende med virkning fra mandag den 17. maj: 

 

• At administrationen er åben for personlig henvendelse, og at beboere og boligsøgende ikke 

længere behøver en forudgående aftale for at møde op. Vi opfordrer til at der højst møder 2 

personer frem ad gangen. Åbningstider kan ses på hjemmesiden: www.bo42.dk 

• At ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse i de sædvanlig tidsrum for 

maksimalt en person ad gangen. 

• At det nu er muligt for beboerdemokratiet at afholde møder, dog under iagttagelse af 

begrænsning i antal og afstand. 

• At fælleslokaler og gæsteværelser atter kan bookes og lejes under hensyntagen til det 

forsamlingsloft og de restriktioner, der gælder på det aktuelle tidspunkt, hvor de anvendes. 

• At fællesvaskerierne er åbne i fuldt omfang. 

• At det boligsociale projekt i NordParken nu kan afholde indendørs aktiviteter med op til 25 

deltagere. 

Under hensyntagen til restriktioner og retningslinjer er der allerede fuld gang i både 

fælleshaven, kvindecafé, mandeklub, læsecafé, strikkeklub, stolemotion og bydelsmødre. 

Information om aktuelle og kommende aktiviteter og arrangementer kan læses på de digitale 

opgangsskærme og på hjemmesiden www.nordparken.com. 

 

Ved fysisk fremmøde skal der holdes afstand, bæres mundbind/visir og sprittes hænder. 

Genåbningen sker med stor glæde og til stor lettelse for de fleste. Mange ser frem til langt om 

længe at kunne genoptage en mere normal dagligdag, mødes med længe savnet familie og 

venner og afholde sociale arrangementer, større fester og fejringer. 

Vi opfordrer derfor til, at alle bliver ved med at overholde myndighedernes retningslinjer, vise 

hensyn og passe godt hinanden, så vi forhåbentligt kan fortsætte med yderligere genåbning i de 

kommende måneder.  

 

Beboere i Bo42 ønskes et fortsat godt forår. 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Carlo Nilsson Nini Kjøller  Ebbe Frank 

Formand Næstformand  Direktør 

http://www.bo42.dk/
http://www.nordparken.com/

