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Vær kun to på kontoret ad gangen 

Desværre præger Covid19-restriktioner stadig 

samfundet. For at mindske risikoen for 

smittespredning herhjemme i foreningen 

anbefaler vi, at der er max. to personer ad 

gangen på kontoret i kælderen. Vent udenfor til 

det bliver din tur, hvis du kommer derned, og 

der allerede er ‘optaget’. 

 

I det hele taget anbefaler vi selvfølgelig, at vi 

alle gør, hvad vi hver især kan, for at passe på 

hinanden. 

 

Brug af vaskekældrene i Coronatider 

Der hænger sprit-dispensere i alle vaskekældre. 

Vi opfordrer til, at man bruger dem, og at man 

følger de råd om brug af fællesvaskerier, som vi 

har hængt op dernede (‘6 gode råd til hygiejnisk 

tøjvask’). Alle vaskerierne bliver afsprittet hver 

morgen. Det er de blevet siden efteråret, og det 

fortsætter indtil videre. 

 

Træffetiden om fredagen afskaffes 

Fredags-træffetiden på kontoret bliver næsten 

ikke brugt. Derfor afskaffer vi den nu, så Bjarne 

kan bruge tiden på noget andet. Fremover har 

Bjarne træffetid på kontoret mandag kl. 8-8:30 

og torsdag kl. 7:30-8. Bestyrelsens træffetid er 

fortsat onsdag kl. 18-18:30.  

 

Projekt aftrækskanaler går i gang igen  

Reparationen af aftrækskanalerne står i 

øjeblikket stille pga. sygdom. Håndværkeren er 

formentlig tilbage på arbejde og klar til at gå 

videre med projektet i begyndelsen af februar. 

 

Kælderprojektet skrider fremad 

Vi regner med, at arbejdet i kælderen på 

Tartinisvej 2-16 er færdigt midt i februar. Vi 

synes, at det bliver rigtig pænt, og vi håber, at 

alle vil nyde det og passe godt på de nymalede 

vægge etc. Der kommer snart information om 

nye rum-numre og om, hvornår rummene må 

tages i brug. 

 

Lidt om pap 

Husk at slå dine papkasser sammen, mase eller 

trampe dem flade, inden du smider dem i 

pap-containeren. Så slipper vi for, at viceværten 

skal bruge sin arbejdstid på det.  

 

Husk også, at pizzabakker fra pizzariaet, mælke- 

og juicekartoner ikke må komme i 

papcontaineren. De skal i containeren til 

restaffald. Det er nemlig kun rent pap, som må 

komme i papcontaineren - ikke pap med fx 

madrester på. 

 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 


