
Kære selskabsbestyrelser og afdelingsbestyrelsesformænd  
 

Der er indgået en ny politisk aftale om lempelse af corona restriktionerne. Her er 
nogle af pointerne: 
 

Udfasning af krav om coronapas 
Fra 14. juni ikke krav om coronapas ved fritidsaktiviteter/beboeraktiviteter, dog 

fortsat krav hvis der er tale om idræt.  
Fra 1. august ikke krav om coronapas ved møder, konferencer osv.  
Fra 1. september ikke krav om coronapas ved serveringssteder og ved fitness.  

Fra 1. oktober forventes krav om coronapas ophørt. Dog forventes det fortsat, at 
coronapas er nødvendigt i forbindelse med rejser.  

 
Mundbind 
Mandag den 14. juni 2021 ophører krav om at bære mundbind eller visir. 

Dog fortsat krav for stående passager i den kollektive transport mv. frem til den 1. 
september 2021. 

 
Forsamlingsloft 
Det lille indendørs forsamlingsforbud er pr. 11. juni 2021 maksimalt 100 personer.  

Og hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021. Den 1. august er forsamlingsloftet 500 
indendørs og den 31. august forventes forsamlingsloftet ophævet. 

 
Arealkrav 
Pr. 15. juli er der ikke længere arealkrav på serveringsteder med siddende gæster. 

Pr. 1. august sættes arealkravet generelt ned til 1 person pr. 2m2 (før krav 4m2 når 
stående/gående).  

Pr. 1. september 2021 forventes areal- og afstands krav ophævet.  
 

Skilte krav  
Pr. 1. september 2021 forventes kravet om skiltning med corona restriktionerne at 
blive ophævet.  

 
Beboerdemokratiets møder 

Ved møderne i juni er der fortsat afstands-, areal-, tilmeldings- og coronapas krav, 
men ikke mundbindkrav efter 14. juni 2021.  
 

De midlertidige regler på boligområdet er forlænget til 12. juli 2021. Altså krav om 
fuldmagter ved afdelingsmøder og de øvrige retningslinjer og muligheder vi har 

skrevet om tidligere.  
 
Den 1. august er forsamlingsloftet 500 indendørs og den 31. august forventes 

forsamlingsloftet ophævet. Regn fortsat med arealkrav 1 person pr. 2m2 for møder i 
august. Mens der ikke forventes krav om coronapas, medmindre der er tale om et 

serveringssted.  
 
Med venlig hilsen 

 
Ulla Gregor 

Kvalitetschef 
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