Opdatering vedr. Corona-virus

24. marts 2020

Regeringen har i går forlænget perioden for de forbud og anbefalinger, som er udmeldt for at mindske
smittespredning af corona-virussen.
Det betyder, at tiltagene i BOLIGNÆSTVED, jf. nedenfor, gælder frem til indtil videre den 14. april 2020.
Venlig hilsen
BOLIGNÆSTVED
Mogens Sandahl
Direktør
----13. marts 2020

Corona-virus, hvad gør vi i BOLIGNÆSTVED?
Regeringen har den 11. marts 2020 udmeldt betydelige skærpelser af foranstaltningerne for at bremse
udbredelsen af corona-virus mest muligt.
Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fredag den 13. marts
og foreløbigt to uger frem. Så vidt det er muligt, skal de arbejde hjemmefra. Alle offentligt ansatte, der
varetager en kritisk funktion, skal blive på arbejde. Det er blandt andet ansatte i sundhedssektor,
ældresektor og politi.
Statsministeren opfordrer kraftigt alle private arbejdsgivere til at sikre at så mange som muligt kan arbejde
hjemme. Regeringens tiltag kommer til at berøre alle i det danske samfund også den almene boligsektor.
BOLIGNÆSTVED har som følge heraf truffet en række beslutninger, der har til formål at skabe størst mulig
tryghed hos medarbejderne, vores beboere og leverandører/samarbejdspartnere samtidig med, at de
forretnings-/tidskritiske opgaver fortsat løses:


Der er frem til 30. marts 2020 lukket for personlige henvendelser i Administrationen Kindhestegade
12 og i de 3 driftscentre Ejlersvej 34, Fodbygårdsvej 16 og Birkehegnet 334. Beboerne kan komme i
kontakt med os ved at sende mail eller ringe i telefontiden:
o
o
o
o



Administrationen
Ejlersvej
Fodbygårdsvej
Birkehegnet

Mail info@bolignaestved.dk
Mail ejlersvej@bolignaestved.dk
Mail fodbygaardsvej@bolignaestved.dk
Mail birkehegnet@bolignaestved.dk

Tlf. 55 75 06 00
Tlf. 55 73 93 57
Tlf. 55 72 34 97
Tlf. 55 73 52 15

Alle ikke nødvendige møder i de kommende 2 uger med beboere, afdelingsbestyrelser og
leverandører/samarbejds-partnere aflyses eller udskydes til næste måned



Der udføres frem til 30. marts kun akutte/kritiske opgaver i boligerne, fx opgaver i relation til el,
vand og varme. Når disse opgaver løses, må beboeren ikke opholde sig i rummet



Tilsvarende er indført en midlertidig procedure vedrørende fraflytnings- og indflytningssyn, der
sikrer, at ejendomsfunktionæren ikke opholder sig i boligen samtidig med beboeren



Smittespredningen er størst indendørs. Derfor vil vi i de kommende uger udføre flest mulige
opgaver udendørs. Undgå venligst tæt kontakt med vores medarbejdere

Vi håber på alles forståelse for disse nødvendige tiltag og vender tilbage med ny information, når det er
relevant.
Venlig hilsen
BOLIGNÆSTVED
Mogens Sandahl
Direktør

