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vedrørende boligorganisationens tiltag
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Danmark er over sommeren genåbnet mere og mere, så det er nu en mere normal hverdag vi oplever. Det er dog vigtigt at huske på, at Corona-virussen stadig er her og at det
stadig er vigtigt, at vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring god
håndhygiejne og afstand.
Nedenfor har vi beskrevet, hvordan vi som boligorganisationen har valgt, at håndtere genåbningen.
Administrationen
Administrationen er igen åben for personlig henvendelse. Vi holder åben alle hverdage: kl.
09.00-12.00 samt torsdage kl. 15.00-17.30.
Det er i receptionen muligt at spritte hænderne af og der er opsat en plexiglasskærm over
receptionsdisken. Der må Vi opfordrer til, at der maksimalt opholder sig 4 personer i receptionsområdet af gangen.
Husk at det også er muligt, at benytte boligorganisationens nye beboerapp, som kan
downloades til alle smartphones. Derfra kan du som beboer fejlmelde direkte til din driftsleder, tilføje billeder og følge opgaven. For at komme i gang, skal der bruges en aktiveringskode, som kan findes på beboerweb. Vejledningen til app’en kan findes på vores hjemmeside www.taarnbyhuse.dk.

Udlejning af festsale og caféer
Som nævnt i sidste beboerinformation er det igen muligt at leje festsale og caféer, da forsamlingsforbuddet pr. 8.7.2020 er hævet til max. 100 personer. Hvis deltagerne i et arrangement i det væsentligste sidder ned, er det også tilladt at leje ud til arrangementer med
mere end 100 personer.
Det er boligorganisationen, der har ansvar for driften og for at brug af beboerlokaler sker
forsvarligt i forhold til risikoen for smittespredning. Det betyder, at boligorganisationen vil
sørge for, at der bliver gjort forsvarligt rent mellem hvert arrangement. Det betyder også, at
der max. vil være en udlejning pr. weekend.
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Udlejning af beboerhotellet i Flyverbo
Der er indhentet tilbud på rengøring efter gældende retningslinjer. Omkostningerne til rengøring vil være så høje, at det vil være billigere at leje et hotelværelse i nærheden. Det er
derfor besluttet at vente med udlejning af beboerhotellet indtil videre.
Boligorganisationens klubber og aktiviteter
Klubber og aktiviteter i Tårnbyhuse er begyndt at åbne op igen. Formænd og bestyrelser
har arbejdet på retningslinjer, der er opsat i klubberne, så alle kan være med til at sørge
for de overholdes. De opsatte reningslinjer er udarbejdet ud fra gældende retningslinjer og
det er derfor vigtigt at man læser dem jævniligt, da de kan ændre sig afhængig af udviklingen af Corona.
Det er klubbernes bestyrelser der orienterer medlemmerne om klubben er genåbnet.

Cafe i Kastruphuse for afdelingens beboere er åbnet og kan besøges hver onsdag kl.
10.00-12.00 i lokalet i gavlen 23B.
Infocafe der afholdes i cafeen i Tårnbypark Alle 22 åbner den 27. august og kan besøges
torsdag i ulige uge kl. 15.00-17.00.
Læringscafe der afholdes hver tirsdag kl. 16.00-18.00 i Tårnbypark Alle 22, håber Red
Barnets Ungdom at kunne åbne i slutningen af august.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Det er igen muligt at afholde afdelingsbestyrelsesmøder og beboerkonsultationer. Tag fat i
din afdelingsebestyrelse og hør hvornår der igen er møde.
Referater fra afholdte møder kan som altid læses på beboerweb.
De obligatoriske, ordinære afdelingsmøder i Tårnbyparken og Flyverbo
Grundet Corona-nedlukningen nåede vi ikke at gennemføre afdelingsmøderne i Tårnbyparken og Flyverbo i starten af 2020 og grundet forsamlingsforbuddet har det endnu ikke
været muligt at gennemføre møderne. Hvis situationen med Corona fortsætter ind i efteråret, kan det komme på tale at slå afdelingsmøderne sammen med næste års møde.
De obligatoriske, ordinære afdelingsmøder i 2021
Det er endnu uvist, om det bliver muligt at gennemføre de kommende obligatoriske afdelingsmøder i 2021, men vi holder nøje øje med udviklingen og vil melde ud til alle beboere
så snart vi har mulighed for det.
Bølge 2?
I skrivende stund kan man i medierne høre og læse at smittetallet er stigende i Danmark. I
værste fald kan det betyde, at Danmark må rulle genåbningen tilbage til en af de tidligere
faser. I boligorganisationen er vi i gang med at forberede os til en eventuel bølge 2, ved at
oprette permanente hjemmearbejdspladser og udarbejde en beredskabsplan ved epdidemier/pandemier.
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Økonomisk hjælp/rådgivning MP
Coronakrisen har medført, at mange borgere i Tårnby Kommune er eller vil blive afskediget, hvilket kan have store konsekvenser for økonomien i de hjem, der er eller bliver
berørte. Derfor er det vigtigt, at du som beboer ved, at du har mulighed for at få hjælp til
økonomisk overblik, ansøgning af diverse offentlige ydelser og lignende af boligsocial
medarbejder Malene Pedersen. Du kan ringe til Malene på 25 73 71 35. Derudover er det
muligt at få gældsrådgivning ved Forbrugerrådet TÆNK Gældsrådgivning. De kan kontaktes på 25 56 71 00.

Kontaktinformation
Åbningstider administrationen og driftslederkontor:
Henvendelse kan ske via telefon eller ved personlig henvendelse:
Alle hverdage: kl. 09.00-12.00 samt torsdage kl. 15.00-17.30.
Det er også muligt at kontakte administrationen på følgende 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 – 10.30
Mail: taarnby@taarnbyhuse.dk.
Driftsområde Kastrup
Tlf.: 32 51 78 41
Telefontid: mandag – fredag kl. 09.00 – 10.30
Mail: kastrup@taarnbyhuse.dk.
Driftsområde Lufthavn
Tlf.: 32 52 38 60
Telefontid: mandag – fredag kl. 09.00 – 10.30
Mail: lufthavn@taarnbyhuse.dk.
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