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Kære lejer 

Med baggrund i den aktuelle situation omkring Corona-smitte, hvor regeringen med 

de mange tiltag prøver at minimere risikoen for yderligere smittespredning, har vi 

naturligvis også drøftet, hvordan vi bedst muligt sikrer vores beboere og personale. 

Vi har derfor besluttet følgende tiltag: 

Samtlige møder i alle boligforeninger er enten aflyst eller udsat frem til og 

med mandag den 13. april 2020.  

Det betyder, at alle afdelingsmøder frem til den 13. april er UDSAT på ubestemt tid. 

Møder, der er planlagt til afholdelse efter den 13. april vil der blive taget 

stilling til i de kommende uger, og information herom vil tilgå de berørte. 

Afdelingsmødet skal blandt andet træffe beslutninger om det nye budget og valg af 

afdelingsbestyrelse. Vi vil senere beslutte, hvordan og hvornår disse møder kan blive 

afviklet, og alle berørte vil modtage nærmere information. Men møderne afholdes 

først når det skønnes muligt og forsvarligt for alle deltagere. 

På kontoret på Marsvej samt på vores lokalkontorer og driftscentre, vil så 

mange medarbejdere som muligt arbejde hjemmefra, men I vil fortsat kunne 

komme i kontakt med kontorerne og medarbejdere på mail og/eller telefon. 

Kontorerne har indtil andet besluttes et dagligt nødberedskab, så man kan komme i 

fysisk kontakt med os ved behov for aflevering af en opsigelse, indgåelse af 

huslejekontrakt eller modtage nøgle og/eller vaskebrikker. Åbningstiden er reduceret, 

og vi vurderer løbende muligheden for yderligere indskrænkninger. Vi anbefaler at 

følge med på vores hjemmeside og på facebook, hvor vi løbende vil opdatere med 

aktuel information. 

Vores driftsafdeling med servicering af opgaver for beboerne og sikring af 

nødvendige håndværksmæssige opgaver vil fungere i et nødvendigt omfang. 

Indtil vi hører andet fortsætter vores aftaler med firmaer om trappevask og 

andre opgaver. 

 

 

                                                                                                              



  

Alle tiltag er og vil blive truffet med henblik på en optimal sikring af vores beboeres og 

personales liv og helbred, samtidig med, at vi på bedst mulig måde sikrer en god og 

tryg hverdag for vores mange lejere i forhold til at kunne få hjælp og service fra os. 

Det er vigtigt, at vi alle kommer bedst muligt igennem den kommende tid, og udviser 

det nødvendige ansvar overfor andre i hverdagen, samt udviser tillid til de trufne 

beslutninger, der træffes ud fra ønsket om at sikre os alle bedst muligt. 

Derfor skal vi opfordre alle beboere til at udvise det nødvendige hensyn til såvel egen 

som andres sikkerhed. 

Undgå nærkontakt med andre beboere og vores personale – hold afstand, og beskyt 

andre mod host eller nys. 

Tilbyd gerne hjælp til dine ældre eller svagelig beboere – f.eks. indkøb af varer og 

afhentning af medicin, men undgå nærkontakt. Stil varerne udenfor døren og ring på, 

og kan betaling ske via mobiltelefon vil dette være en god løsning. 

Sørg for ekstra god hygiejne og beskyt derfor dig selv og andre mod smitte. Brug de 

gode råd om øget brug af sæbe og håndsprit. Gelænderet i opgangen og andre steder, 

som man og mange andre rører ved, kan have smitte. 

Derfor er vask af hænder før og efter vigtigt, og også at vi alle har fokus på ekstra 

rengøring af gelænder, stikkontakter og vores fællesvaskeri m.v. 

Vi skal ikke gå i panik – men vi skal være opmærksomme og udvise ansvarlighed. 

I vil altid kunne komme i kontakt med os, hvis der er behov herfor. Men benyt dig 

venligst af mail og alternativt mobiltelefon og følg løbende med på vores hjemmeside 

og på facebook.   

 

 

De bedste hilsener og ønsker for alle 

 

Kenneth T. Hansen, direktør for RandersBolig  

Jan Guldmann, formand for RandersBolig 

 

Randers den 16. marts 2020 

 


