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Coronavirus
Dagligedagen i vores forening bliver også ramt af de tiltag der sker i vores samfund. Bestyrelsen 
begyndte allerede onsdags aften at planlægge tiltag. Torsdag blev blev de første tiltag sat i værk af 
vores viceværter. Vi har valgt nogle tiltag, vi kan opretholde, selv hvis de nuværende 14 dages 
nedlukning bliver forlænget.

Vaskekælderen
Viceværterne aftørrer betjeningspanelerne og dørhåndtag, en gang dagligt med sprit. Der bliver ikke 
sat håndsprit frem, da vi tidligere har oplevet, at ting, der ikke er boltet fast, forsvinder fra 
vaskekælderen.

Åbne bestyrelsesmøder
Mødet i marts er aflyst. Kontakt bestyrelsen pr e-mail.

Igangværende salg
Bestyrelsen er i kontakt med de andelshavere, der er i gang med et salg. Alle vurderinger er pt. 
udskudt til starten af april.

Går du i salgstanker?
Så vent, til vi er kommet ind i april, og kontakt derefter bestyrelsen. Pt. er administrator, banker, osv. 
ved at omstille sig, til at medarbejderne arbejder hjemme. Alle processer vil derfor i den kommende tid 
tage længere end normalt.

Lån af værktøj
Værktøj kan fortsat lånes hos viceværterne. Udlånet sker på følgende betingelser:

 Man skal selv medbringe sprit til aftørring af værktøj, når værktøjet udleveres.

 Man skal selv medbringe sprit til aftørring af værktøj, når værktøjet leveres retur.

Besøg af/hjælp fra viceværterne
For at nedbringe smitterisikoen er viceværtbesøg i de enkelte andele er suspenderet, med mindre der 
er tale helt akutte situationer (større vandskader, o.lign.). Hvis et besøg er nødvendigt, skal der holdes 
fysisk afstand, og der vil ikke blive givet hånd.

Diverse projekter i vores forening
Vi har færdiggjort udskiftningen og indreguleringen af alle ventiler til det varme vand. Det eneste, der 
mangler, er isoleringen af rørene.

Vi afventer pt. udskiftning af låsesystem samt vand- og varmemålere.

Generel information
Ovenstående tiltag er primært indført for at begrænse smitten mellem os andelshavere. Da 
viceværterne, vurderingsmanden, og alle håndværkerne har en stor kontaktflade i løbet af deres 
arbejdsdag, er det her vi sætter ind for at minimere risikoen.

Pas godt på jer selv og hinanden


