
 
Kære kolleger,  
 
Nu ser det langt om længe ud til, at vi kan åbne op for personlige henvendelser på 
ejendomskontorerne igen. Det er vi rigtige glade for på jeres og beboernes vegne. Vi 

skal stadig passe på hinanden, så være opmærksom på nedennævnte anbefalinger, 
inden I åbner op på onsdag den 21. april 2021 eller hurtigst muligt herefter.  

 
Der vil dog være nogle få steder, hvor smittetrykket lokalt stadig vurderes at være for 
højt til at kunne åbne op for personlige henvendelser på ejendomskontoret. Der vil 

blive sendt en særskilt besked til de ejendomskontorer, der fortsat bør holde lukket af 
hensyn til kollegernes og beboernes sikkerhed.  

 
Åbning for personlig betjening på ejendomskontorerne 
Når I åbner for personlige henvendelser på ejendomskontorerne, skal i sikre, at de 

nødvendige skilte er opsat, hvoraf det fremgår, at man skal holde afstand og hvor 
mange mennesker, der må være til stede samtidig på ejendomskontoret.  

 
På små kontorer bør der kun være én beboer ad gangen. Det er ok at bede beboerne 
vente udenfor til der bliver plads på kontoret. Der kan dog være behov for tolk, 

familiemedlemmer eller lignende, og i den forbindelse vil det være i orden, hvis der 
opholder sig to personer sammen.  

 
På større kontorer, hvor der er plads til flere ventende beboere, kan der med fordel 
opsættes markeringer (tape) på gulvet (en–to meters afstand). Også på de store 

kontorer er det ok at bede beboerne vente udenfor, hvis I skønner, at der er for 
mange inde. 

 
Udmelding til beboere 

Vores gode kolleger i kommunikation har skrevet en meddelelse til beboerne, der kan 
bruges, når I er klar til at åbne op for personlige henvendelser på 
ejendomskontorerne. 

 
Beboerhus/selskabslokaler 

Regeringen og sundhedsmyndighederne har meldt ud, at forsamlingsforbuddet 
ændres, så der fra på onsdag den 21. april 2021 må forsamles ti personer indenfor. 
Der vil ske en løbende optrapning af reglerne for forsamlinger indenfor. 

 
Vi følger de nuværende anbefalinger i forhold til udlejning, der ser ud som følger: 

- 21. april – 10 personer indenfor 
- 6. maj – 25 personer indenfor 
- 21. maj – 50 personer indenfor.  

- 11. juni – 100 personer indenfor   
-  

Det betyder, at beboerhuse og selskabslokaler kan åbnes for udlejning, dog med 
henvisning til de regler, der gælder for forsamlingsforbuddet. 
 

Det kan ændre sig igen, hvis udviklingen af smittetrykket ændres, men indtil videre er 
det de anbefalinger, som vi følger.  

 



Pas på jer selv, så passer vi også på hinanden og vores beboere.  
 

Rigtig god weekend til jer alle sammen.  
 

Med venlig hilsen 
 
Pia Werther Jeppesen 

HR-chef 
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