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Fremtidige forhold vedrørende Corona 

 
Kære beboer 

Først og fremmest mange tak, fordi du hjælper, så vi alle kan passe på hinanden og mindske spredning af corona-smitte. 

Tak, fordi du tager hensyn til naboer og ansatte i B42, hvor hverdagen pludselig ser anderledes ud. Vi gør alle vores 

bedste for at stå sammen - ved at holde afstand. 

 

Fortsat kun akutte opgaver 

Det vigtigste lige nu er at vi ikke udsætter hinanden for smitte. Det betyder desværre at vi fortsat kun foretager akutte 

reparationer i boligerne, frem til 14 april. Det kan kræve en god tålmodighed hvilket de fleste fuldt ud forstår, når de 

ringer ind med mindre serviceopgaver. Der er dog enkelte som ikke helt vil acceptere at vi forsøger at holde afstand – vi 

håber på den sidste tålmodighed, for opgaverne skal nok blive løst. Når regeringen igen åbner op vil alle vore 

håndværkere køre fuld service opgaver og vi vil ligeledes gøre brug af eksterne leverandører for hurtigt at komme tilbage 

til det normale serviceniveau. Alle opgaver registreres elektronisk og derfor vil ingen opgaver forsvinde. 

 

Det er en god hjælp til ejendomsfunktionærerne, at du binder en knude på din affaldssæk og ikke mindst husker at 

sortere korrekt, så de ikke bliver udsat for yderligere smittefare, når de håndterer affald.  

Skulle det blive nødvendigt at få besøg af en af vore håndværkere, opfordrer vi til at holde afstand. Ophold dig i et andet 

rum eller lav en aftale om med håndværkeren om at forlade boligen. Sammen skal vi få det til at fungere. Vore 

håndværkere vil være udstyret med maske, handsker og visir/briller og selvfølgelig håndsprit, så vi passer godt på 

hinanden. 

 

Kontor lukket for personlig betjening 

Kontoret holder fortsat lukket frem til 14 april for personlig betjening, men vi er at træffe på telefonen og mail  

Indenfor vore normale åbningstider. Servicetelefonen er åbent i de normale tidsrum. 

 

Hverdagen er vendt på hovedet, men den kommer tilbage igen. Pas godt på dig selv og dine naboer indtil da! 

 

Med venlig hilsen 

 

Mikael Jensen 

direktør 
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