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I takt med at Danmark genåbnes, er boligorganisationen i fuld sving med, at genoptage 

normal drift i det omfang myndighederne giver mulighed for. Enkelte restriktioner, såsom 

forsamlingsloftet og arealkrav, skal vi som boligorganisation dog forholde os til et stykke tid 

endnu.  

 

Administrationen 

Fra mandag den 21. juni 2021 er administrationen tilbage til normal åbningstid og holder 

åben for personlige henvendelser alle hverdage ml. kl. 09.00-12.00 og kl. 13.00-15.30 

samt torsdage kl. 9.00-12.00 og kl. 15.00-17.30.  

 

Det er ikke længere et krav, at der bæres mundbind, men det er stadig muligt at spritte 

hænderne af og der vil forsat være opsat en plexiglasskærm over receptionsdisken. Indtil 

1. september 2021 gælder der fortsat et arealkrav på 2 m2 pr. person, så indtil da må der 

maksimalt opholde sig 4 personer i receptionsområdet ad gangen.  

 

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 under dine kontooplysninger på din beboerweb. Vejledningen til appen kan findes på 

vores hjemmeside www.taarnbyhuse.dk. 

 
Forsamlingsloftet 
Det lille forsamlingsloft udfases efter følgende plan:  
 
Pr. 11. juni 2021:     100 personer indendørs – det udendørs forsamlingsloft er afskaffet 
Pr. 1. juli 2021:        250 personer indendørs 
Pr. 1. august 2021:  Det indendørs forsamlingsloft afskaffes 
 
Selvom det lille forsamlingsloft afskaffes, gælder der dog fortsat en øvre grænse for for-

samlinger både indendørs og udendørs. For det store forsamlingsloft gælder at det max. 

er tilladt at forsamles op til 500 personer samme sted indtil udgangen af august.  

 

Afdelingsbestyrelsesmøder og beboerkonsultationer 

Boligorganisationens afdelingsbestyrelser er igen startet op med fysiske afdelingsbestyrel-

sesmøder og beboerkonsultationer. Se seneste referat på beboerweb, hvor du også kan 

se hvornår næste møde afholdes eller tag fat på din afdelingsbestyrelse og hør hvornår 

der igen er møde.  

 

Udlejning af festsale og caféer 
I takt med udfasningen af det lille forsamlingsloft, bliver festsale og caféer igen flittigt be-
nyttet. Husk at du som beboer selv skal booke lokaler via GECKO booking. Infobrev samt 
vejledning hertil er omdelt i maj måned – dog kan vejledningen også findes på beboerweb. 
 
Til trods for lempelserne på forsamlingsloftet, er der fortsat et afstandskrav at tage højde 
for, hvilket betyder at festsalenes fulde kapacitet ikke kan udnyttes – indtil videre frem til 
den 1. august 2021. Er du i tvivl om du kan afholde dit arrangement, kan du altid ringe til 
receptionen og få svar. 
 

http://www.taarnbyhuse.dk/
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Det er boligorganisationen, der har ansvar for driften, og for at brug af beboerlokaler sker 
efter gældende regler. Det betyder, at boligorganisationen vil sørge for, at der bliver gjort 
forsvarligt rent mellem hvert arrangement. Det betyder også, at der max. vil være én udlej-
ning pr. weekend i alle fælleslokaler. 
 
Udlejning af beboerhotellet i Flyverbo  
For at retningslinjerne omkring forsvarlig brug af beboerhotellet i forhold til smittespredning 
kan overholdes, vil det betyde en så væsentlig stigning i omkostningerne til rengøring, at 
det på nuværende tidspunkt ikke kan betale sig at åbne for udlejningen af beboerhotellet. 
Det er derfor besluttet at vente med genåbning af beboerhotellet. Så snart der foreligger 
en dato for genåbning af beboerhotellet, vil vi informere alle beboere herom i fremtidig ud-
gave af denne folder. 
 

Boligorganisationens klubber 

Organsationsbestyrelsen har besluttet at klubberne kan genåbne, men der er dog nogle 

forholdsregler der skal tages, ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Administrationen arbejder derfor på at finde en løsning, som vil blive meldt ud til 

formændene for de forskellige klubber, så de også kan give deres medlemmer besked. 

Generelle råd om smitteforebyggelse 
Myndighederne understreger, at de generelle anbefalinger for at undgå smitte fortsat 
gælder. Det betyder, at det fortsat er vigtigt at følge sundhedsstyrelsens 6 råd: 
 

1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kindkys 
og kram. 

2. Gå i selvisolation og bliv testet med en PCR-test ved symptomer. 
3. Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen indendørs. 
4. Host eller nys i ærmet. 
5. Vask hænder tit eller brug håndsprit.  
6. Gør rent, særligt overflader som mange rør ved.  

 
Sundhedsstyrelsen vil tilrette rådene over tid.  
 
Boligorganisationen opfordrer til fortsat at passe på medarbejderne og hinanden. Mød 
derfor ikke op i receptionen og undlad at bestille håndværkere og/eller medarbjedere til 
opgaver i hjemmet hvis du har symptomer på smitte.  
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Kontaktinformation 

Åbningstider administrationen 

Alle hverdage fra kl. 09.00-12.00 og 13.00-15.30 

Torsdage kl. 9.00-12.00 og kl. 15.00-17.30. 

 

Telefontider administrationen: 

Mandag – onsdag  kl. 09.00 – 12.00 ½ 
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     
Telefon- og åbningstid: mandag – fredag kl. 09.00 – 10.30  
Mail: taarnby@taarnbyhuse.dk. 
 
Driftsområde Kastrup  
Tlf.: 32 51 78 41   
Telefon- og åbningstid: mandag – fredag kl. 09.00 – 10.30  
Mail: kastrup@taarnbyhuse.dk. 
 
Driftsområde Lufthavn  
Tlf.: 32 52 38 60  
Telefon- og åbningstid: mandag – fredag kl. 09.00 – 10.30  
Mail: lufthavn@taarnbyhuse.dk. 
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