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Siden seneste beboerinformation er Danmark langsomt genåbnet af flere omgange, og 
mange borgere er allerede blevet vaccineret.  
 
I sidste uge var Tårnby Kommune på top 3-listen over kommuner med flest smittede, så 
det er fortsat vigtigt at huske på, at Corona-virussen stadig er i spil og at det stadig er vig-
tigt, at vi overholder myndighedernes retningslinjer omkring god håndhygiejne og afstand.  
 
I takt med at landet genåbnes, vil boligorganisationen også genoptage normal drift i det 

omfang myndighederne giver mulighed for, men der vil stadig være restriktioner, som vi 

som boligorganisation skal forholde os til et stykke tid endnu.  

 

Nedenfor har vi beskrevet, hvordan vi som boligorganisationen har valgt at håndtere situa-
tionen omkring genåbningen.  
 
Administrationen 

Administrationen åbner igen for personlige henvendelser fra tirsdag den 25. Maj 2021. 

Fra denne dato holder vi åben alle hverdage ml. kl. 10.00-12.00 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 maksimalt opholde sig 2 personer i receptionsområdet ad gan-

gen. Alle besøgende skal bære mundbind og følge medarbejdernes anvisninger.  

 

Husk at det er muligt at benytte boligorganisationens beboerapp, som kan downloades til 

alle smartphones. Derfra kan du som beboer fejlmelde direkte til din driftsleder, tilføje bille-

der og følge opgaven. For at komme i gang, skal der bruges en aktiveringskode, som fin-

des på din beboerweb. Vejledningen til appen kan findes på vores hjemmeside 

www.taarnbyhuse.dk. 

 
Forsamlingsloftet 
I skrivende stund er der planlagt en gradvis udfasning af forsamlingsloftet, som vil ske  
efter følgende plan:  
 
Pr. 6. maj 2021:               25 personer indendørs og 75 personer udendørs 
Pr. 21. maj 2021:             50 personer indendørs og 100 personer udendørs 
Pr. 11. juni 2021:             100 personer indendørs 
Pr. 1. august 2021:          Det lille forsamlingsforbud afskaffes 
 
Der er i ovenstående plan tale om ændringer til det lille forsamlingsloft. Det store forsam-

lingsloft på op til 500 personer vil fortsat være gældende. 

 

Afdelingsbestyrelsesmøder og beboerkonsultationer 

Boligorganisationens afdelingsbestyrelser har i den seneste periode kun haft mulighed for 

at afholde deres møder digitalt, men der er nu mulighed for, at bestyrelserne igen kan 

holde fysiske møder ved overholdelse af alle gældende restriktioner.   

 

Det er igen også muligt at afholde beboerkonsultationer, så længe dette sker forsvarligt.  

Tag fat i din afdelingsbestyrelse og hør hvornår der igen er møde. Referater fra afholdte 

møder kan som altid læses på beboerweb.  

http://www.taarnbyhuse.dk/
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Afholdelse af de ordinære, obligatoriske afdelingsmøder 
Organisationsbestyrelsen godkendte på deres møde den 15.4.2021, at de obligatoriske, 
ordinære afdelingsmøder afholdes i løbet af slut oktober/november måned.  
 
Alle afdelingsmøder i de mindre afdelinger afholdes i Tårnbyparkens fælleshus, da der her 
er plads til flest beboere. Afdelingsmøderne i boligorganisationens to største afdelinger 
planlægges afholdt på Clarion Copenhagen Airport medmindre forsamlingsloftet og af-
standskrav tillader at mødet afholdes i egne lokaler, en af de omkringliggende skoler, 
sportshaller eller lignende. Se datoer for alle møder i oversigten herunder:  
 

Afdeling Dato og tidspunkt Mødested 

Flyverbo  28.10., kl. 19.00 Tårnbypark Allé 24 

Tårnbyparken  02.11., kl. 19.00 Clarion Copenhagen Airport 

Bredagergården  04.11., kl. 19.00 Tårnbypark Allé 24 

Vægterparken 09.11., kl. 19.00 Clarion Copenhagen Airport 

Nordmarksgården 11.11., kl. 19.00 Tårnbypark Allé 24 

Saltværkshuse 15.11., kl. 19.00 Tårnbypark Allé 24 

Randkløvehuse 18.11., kl. 19.00 Tårnbypark Allé 24 

Kastruphuse  23.11., kl. 19.00 Tårnbypark Allé 24 

 

Der tages forbehold for ændring af både dato, tidspunkt og sted, da ændringer til restriktio-

nerne omkring Corona kan komme hurtigt og uden at vi som boligorganisation kan tage 

højde for det.  

 
Udlejning af festsale og caféer 
Det er fra den 6. maj 2021 igen muligt at udleje festsale og caféer til boligorganisationens 
beboere, men det gældende forsamlingsloft vil have indflydelse på hvor mange personer vi 
kan udleje til. Udover forsamlingsloftet er der også et afstandskrav at tage højde for, hvil-
ket betyder at festsalenes fulde kapacitet ikke kan udnyttes.  
 
Boligorganisationen har i løbet af nedlukningen fået nyt brugervenligt bookingsystem. Alle 
fælleslokaler vil derfor fra den 10. maj 2021 skulle bookes online via det nye brugervenlige 
bookingsystem GECKO Booking. Der vil blive fremsendt yderligere information samt bru-
gervejledning snarest muligt. 
 
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.   
 
Udlejning af beboerhotellet i Flyverbo  
Da boligorganisationen ikke på forsvarlig vis kan sikre, at retningslinjerne omkring forsvar-
lig brug i forhold til smittespredning kan overholdes, er det besluttet at vente med genåb-
ning af beboerhotellet. 
 

Boligorganisationens klubber 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at genåbne boligorganisationens klubber, da vi 

endnu ikke har modtaget præcise anvisninger/retningslinjer fra BL omkring de enkelte 

klubber. Så snart vi ved mere, vil der hurtigst muligt blive fremsendt yderligere information 

til klubber og beboere.  
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Kontaktinformation 

Åbningstider administrationen og driftslederkontor:  

Alle hverdage fra kl. 10.00-12.00 samt torsdage tillige kl. 15.00-17.30. 

 

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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