
Tekst til Bispeparken 

Kære beboer 

Meget har ligget stille i Danmark. Men ikke byggeriet. Tværtimod har et bredt politisk flertal i Folketinget 

besluttet, at der skal sættes turbo på renoveringer i den almene sektor. Det sikrer nemlig arbejdspladser, 

holder samfundet i gang, er godt for samfundsøkonomien og betyder, at de boliger der trænger til det, bliver 

renoveret. Derfor gennemfører vi stadig den renovering, som I har besluttet på afdelingsmødet. 

Vi ved godt, at du kan være bekymret for, at du skal have håndværkere ind i din bolig i den her corona-tid. 

Men du kan være tryg ved, at vi overholder gældende corona-restriktioner for at passe så godt på dig som 

overhovedet muligt: 

• Byggeleder, rådgiver og beboerkoordinator har mundbind med, som de kan tage på, hvis du beder om 

det, når de går rundt i boligerne på tilsyn og registrering mv. De har også et mundbind med til dig. 

• Håndværkerne vil bede dig om at gå ind i et andet rum, når de arbejder. Du må ikke opholde dig i de 

rum, hvor de arbejder. 

• Der bliver afdækket i det rum, der arbejdes i. Du må ikke opholde dig på afdækningerne. De bliver 

rengjort hver dag ved fyraften, så du kan bruge rummet. 

• Entreprenøren reagerer hurtigt ved tegn på sygdom hos håndværkere, byggeledelse og beboere. 

• Der står håndsprit på en stander udenfor hver bolig. 

 

Vi skal sammen gøre vores til, at renoveringen bliver udført efter tidsplanen, så din afdeling ikke får 

ekstraomkostninger i byggesagen.  

Hvis du eller en i din husstand er syg med corona, når vi skal have adgang til din bolig, skal du kontakte 

byggesagens kontaktperson Jean Hansen eller FLD Beboerkontoret. Det får du mere information om, når 

arbejdet nærmer sig. Din henvendelse bliver behandlet fortroligt. 

Du kan se hvad, der gælder i din afdeling i det seneste nyhedsbrev eller den seneste varsling, du har fået. 

Informationen ligger også på din afdelingshjemmeside under menupunktet renovering.  

 

 


