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Herunder følger seneste nyt fra administrationen om boligorganisationens tiltag under Co-
rona-nedlukningen.  
 
Danmark er i skrivende i stund i gang med en langsigtet genåbning, men indtil videre vil 
genåbningen ikke give mulighed for at få gang i beboerdemokratiet. Det udendørs forsam-
lingsloft er hævet til 10, men der er stadig et loft på 5 personer for forsamlinger indendørs.  
 
Beretning, budget og regnskab 
Beboere i alle afdelinger har i løbet af uge 10-11 fået omdelt budget, regnskab og beret-
ning for den forgangne regnskabsperiode. Enkelte beboere har benyttet sig af muligheden 
for allerede nu at stille forslag til afdelingsbestyrelsen. Har du et forslag kan disse rettes til 
afdelingsbestyrelsen via taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk. 
 
I slutningen af marts måned vil der blive omdelt varslinger for de huslejestigninger som 
træder i kraft pr. 1.7.2021.  
 
Vaskerier 
Vi har foretaget en del ændringer på jeres vaskerier under Corona nedlukningen. De fleste 
har I nok lagt mærke til, men nogen ændringer er mindre tydelige.  
 
Siden marts 2020 har der været øget rengøring og der er blevet sat spritdispensere op på 
alle vaskerierne. Vi holder løbende øje med om der er sprit i beholderne, men hvis I ople-
ver at en eller spritdispensere er tomme, må I meget gerne kontakte jeres driftsleder. Er 
det uden for telefontiden kan I sende en mail til drift@taarnbyhuse.dk.  
 
Når I opholder jer på vaskeriet, så husk at holde afstand hvis der er andre brugere og 
rydde op efter jer selv, så det er lettere at holde vaskeriet pænt. Når I har brugt tørretumb-
lerne så husk at rense filter 1 og 2. Filter 1 er forholdsvis let at tage ud og rense. Filter 2 
kan være sværere at tage ud. Her er det muligt at tage en af de børster som er på vaske-
riet og rense filteret uden at tage det ud. 
 
Tørretumblerne indeholder også et 3. filter. Det 3. filter er det som har givet store proble-
mer og gjort at maskinerne ofte har været i ude af drift. Vi håber, at der nu er fundet en 
løsning i samarbejde med PayPerWash, producenten og Tårnbyhuse. Det 3. filter bliver 
fremover renset eller udskiftet løbende af boligorganisationens personale, hvilket skulle 
medvirke til en stabil drift på maskinerne. Det er vigtigt I ikke selv renser eller fjerner det 3. 
filter.  
 
Vaskemaskinerne er sat til at tage mere vand ind når de vasker, da der har været klager 
over sæberester i tøjet. I har nok lagt mærke til at der konstant står ekstra snavset på dis-
playet uden at I har valgt denne funktion. Dette koster jer ikke ekstra. Hvis I oplever at plet-
ter ikke er kommet af eller at der er sæberester i tøjet, bedes I kontakte PayPerWash på 
telefon 97 14 54 62 eller på mail support@payperwash.com.  
 
Ved nedbrud på maskinerne skal I også kontakte PayPerWash, som så vil bestille en tek-
niker til maskinen. I bedes også sætte et ”ude af drift”- skilt på maskinen, så de andre bru-
gere kan se at maskinen ikke virker. Hvis en maskine har været ude af drift i længere tid, 
uden at være blevet fikset så kontakt administrationen på drift@taarnbyhuse.dk.  
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Information om Corona i Tårnby Kommune  
Borgmester Allan Andersen har bedt alle almene boligorganisationer i Tårnby Kommune 
om at udbrede kendskabet til Tårnby Kommunes hjemmeside https://www.taarnby.dk/co-
rona/, hvor du som Tårnby borger kan få et godt overblik over mulighederne for informa-
tion om Corona i Tårnby Kommune. Her kan du blandet andet læse om restriktioner, vac-
cine, isolationsboliger og test-steder.  
 
 
Corona-information på flere sprog 
På Tårnby Kommunes hjemmesiden finder du også et link til Corona-information oversat til 
en lang række sprog og på www.coronadenmark.dk finder du numre på hotlines på f.eks. 
arabisk, bosnisk, engelsk, fransk, farsi, polsk, kurdisk, rumænsk, somali, tigrinya og tyr-
kisk. Læs meget mere på https://www.taarnby.dk/corona/andre-sprog/ hvor du også kan 
se en lille film om at begrænse smittespredning på de forskellige sprog.  
 
 
Test-steder på Amager 
Der er oprettet flere forskellige test-steder på Amager, hvor du kan blive testet med eller 
uden tidsbestilling:  
 
Københavns Lufthavn: PCR-test (podning i halsen) med tidsbestilling alle dage fra kl. 
06.00-00.45.  
 
Amagerhallen: PCR-test (podning i halsen) uden tidsbestilling tirsdage og lørdage kl. 
07.00-14.00 og kl. 16.00-23.00. 
 
Bella Center: Antigen-test (podning i næsen) uden tidsbestilling alle hverdage mellem kl. 
08.00-20.00.  
 
Vestamager hallen: PCR-test (podning i halsen) uden tidsbestilling mandag og torsdage i 
marts måned kl. 07.00-14.00 og 16.00-23.00.  
 
Gl. Kirkevej: antigen-test (podning i næsen med kort podepind) uden tidsbestilling alle 
dage fra kl. 08.00-20.00.  
Se adresser og meget mere information om test-stederne, svartider og testformen på 
Tårnby Kommunes hjemmeside https://www.taarnby.dk/corona/test/ 
 
 
God påske 
Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker alle beboere en rigtig god påske.  
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Kontaktinformation 
Åbningstider administrationen og driftslederkontor: Midlertidigt lukket for personlig 

henvendelse.  

 
Telefontider administrationen: 

Mandag – onsdag  kl. 09.00 – 12.00 
Torsdag   kl. 09.00 – 12.00 og kl.15.00 – 17.30. 
Fredag   kl. 09.00 – 12.00. 
 
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. 

Økonomimail: oekonomi@taarnbyhuse.dk 

 
 

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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