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Vi har tidligere skrevet til jer vedrørende vores tiltag i forbindelse med den krise Danmark i
øjeblikket oplever grundet Corona-virussen og herunder følger seneste nyt fra Boligorganisationen.
Genåbning af Danmark
I takt med at landet så småt genåbnes, vil boligorganisationen også genoptage normal drift
i så vidt omfang myndighederne giver mulighed for. Boligorganisatonen vil løbende holde
alle beboere orienteret via hjemmesiden, infokanalen samt omdelte beboerinformationer.
Nedlukning af skakte
Nedlukning af skakte er nu gennemført i de afdelinger der har skakte. Lukningen er midlertidig og skaktene vil først blive genåbnet i takt med at Danmark genåbner.
Vi er klar over at lukningen af skakter er til gene for mange beboere, men som bekendt
skal alle danskere i fremtiden sortere deres skrald i flere forskellige fraktioner. Mange kommuner har allerede implementeret dette og i Tårnby Kommune sorterer vi som bekendt
pap, papir, plast og metal.
I fremtiden skal borgere i Tårnby Kommune også sortere dagrenovation i madaffald og
restaffald og i den forbindelse vil boligorganisationens skakte blive permanent lukket og
sortering vil skulle foregå på terræn. Boligorganisationens bestyrelse har igangsat et projekt som skal ende ud i en affaldsstrategi for alle boligorganisatoinens afdelinger.
Tårnbyhuses genbrugspladser
Afdelingernes containerpladser genåbner mandag den 20. april 2020. Indtil da bedes kommunens containerpladserne anvendt. Læs mere om åbningstider mv. på kommunens
hjemmeside www.taarnby.dk.
Vi skal igen appellere til, at der ikke hensættes affald af nogen art foran eller ved
containerpladserne, da det tager unødig tid og ressourcer fra ejendomsfunktionærernes i forvejen knappe tid!
Sorteringscontainere
Renholdningsselskabet ARC har meddelt, at de har genoptaget indsamlingen af alle fraktioner herunder pap, papir, metal og plast. Det betyder, at containerne til pap, papir, metal
og plast sættes frem på terræn senest i løbet af mandag den 20. april 2020. HUSK at sortere affaldet korrekt!
ARC tager dog forbehold for ekstremt fravær. Skulle det forekomme, vil det være dagrenovation/husholdningsaffald, de koncentrerer sig om.
Vi skal i forlængelse heraf appellere til, at containerne ikke overfyldes, men kun fyldes så
meget, at låget stadig kan lukkes.
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Medarbejdere
Boligorganisationens personale (både administrative medarbejdere og vores ejendomsfunktionærer) afholder som nævnt i tidligere beboerinformation afspadsering og restferie,
hvilket betyder at bemandingen i perioden frem til 1. maj 2020 er minimal.
Administrative medarbejdere arbejder derudover hjemmefra i videst muligt omfang.
Fra maj måned planlægges det at alle medarbejdere igen møder op på arbejdspladsen,
dog på flere forskellige lokationer i boligorganisationens afdelinger.

Altangymnastik og dans
Hold øje med vores facebookside ”Taarnbyhuse på vingerne” hvor du kan se hvornår boligsocial medarbejder Malene og fysioterapeut Mikkel kommer forbi og danser i din afdeling. Det er også på denne facebookside du kan holde øje med andre aktiviter og tilbyde
din hjælp til andre beboere hvis du har overskud til det i denne tid.

Afdelingens husorden skal stadig overholdes
Vi ved at denne tid er hård for os alle, ikke mindst jer beboere som skal opholde jer mest
muligt i jeres lejemål. Når mange bor under samme tag, kan konflikter lettere opstå, men vi
opfordrer til, at I alle udviser størst mulig tålmodighed og hensyntagen til hinanden.
3 gode råd til at tackle nabokonflikter i krisetid
1. Lyt og træk vejret
2. Spørg ind til den anden
3. Fortæl, hvordan du oplever situationen
Hele udgivelsen ”Konstruktiv konfliktløsning - fra sammenstød til samspil” kan læses her
https://fagbladetboligen.dk/media/12654/konstruktiv_konfliktloesning_samspil.pdf
Hvad kan balancekunst lære dig om Coronakrisen?
Gå ind på https://www.beredskabspsykologi.dk/coronakrisen og få interessante og brugbare tips til, hvordan du kommer bedst gennem den ændrede hverdag.
Ny digital besøgstjeneste
Røde Kors og Boblberg har sammen med en række partnere etableret en digital besøgstjeneste til de mange, der er isolerede og karantæneramte.
Et stort antal frivillige samtalevenner vil sidde klar på SnakSammen.dk.
Samtalen kan handle om, hvad som helst, og man kan dele både grin og bekymringer.
De der gerne vil have et digitalt ”besøg”, kan via www.SnakSammen.dk booke en snak
med en frivillig samtaleven.
For at bruge Snaksammen.dk er det ikke nødvendigt installere besværlige programmer.
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Kontaktinformation
Åbningstider administrationen og driftslederkontor:
Lukket for personlig henvendelse.
Telefontider for administrationen:
Mandag – onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 09.00 – 12.00 og kl.13.00 – 14.30.
kl. 09.00 – 12.00 og kl.13.00 – 17.30.
kl. 09.00 – 12.00.

Mailadresser:
Hovedmail: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk
Driftsmail: drift@taarnbyhuse.dk
Udlejningsmail: udlejning@taarnbyhuse.dk
Receptionsmail: reception@taarnbyhuse.dk Booking af festsal, beboerhotel og parkering.
Boligsocialmedarbejdermail: boligsocial@taarnbyhuse.dk
Økonomimail: oekonomi@taarnbyhuse.dk
Telefontider for boligorganisationens driftslederkontorer:
Driftsområde Tårnby
Tlf.: 32 51 24 83
Telefontid: Mandag – fredag kl. 09.00 – 12.00
Mail: taarnby@taarnbyhuse.dk.
Driftsområde Kastrup
Tlf.: 32 51 78 41
Telefontid: Mandag – fredag kl. 09.00 – 12.00
Mail: kastrup@taarnbyhuse.dk.
Driftsområde Lufthavn
Tlf.: 32 52 38 60
Telefontid: Mandag – fredag kl.09.00 – 12.00
Mail: lufthavn@taarnbyhuse.dk.
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