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Kære beboere i afdeling 37  

Afdelingsbestyrelsen har ikke glemt jer.  

Vi er selvfølgelig også påvirket af den uvante 

situation, som COVID-19 har påført hele  

vores samfund. Praktiske udfordringer med 

COVID-19 har i den forgangne periode været 

altoverskyggende, hvilket har betydet at I ikke 

har hørt så meget fra os. Det vil vi gerne råde 

bod på med denne skrivelse. 

 

Det har ikke været muligt at henvende sig på 

afdelingskontoret - vi har indrettet os efter 

sundhedsmyndighederne krav, hvilket bl.a. 

har indebåret, at fysisk fremmøde ikke har 

været muligt.  

 

Motionsrum, gæstelejlighed, selskabslokale, 

fødselsdagslokalet og afdelingskontoret vil 

først åbne når det igen er sundhedsmæssigt 

forsvarligt.   

 
Bi-lejemål: 
Der er lukket indtil videre for udlejning af  
ekstra kælderrum, da de skal bruges i  
forbindelse med badeværelsesrenoveringen. 
 
Vi glæder os til, når tiden kommer, at vi igen 
kan byde jer velkommen i trygge rammer! 
Indtil da må vi alle væbne os med  
tålmodighed og fortsat passe rigtig godt på 
hinanden.  
 
Besøg af gårdmand eller håndværker: 

- Døren åbnes, og beboer skal gå ind i 
et tilstødende rum, mens  
arbejdsopgaven udføres for at sikre 
den nødvendige afstand. 

- Døren mellem rummene holdes åbne, 
så man kan tale sammen. 

- Personale spritter værktøj og hænder 
af, før og efter besøg. 

- Om nødvendigt ringer gårdmand efter 
besøg og forklarer, hvad der er lavet. 

Myndighedernes anvisninger skal til  
enhver tid følges. 
 

 
Bestyrelsen: 
Hvis du har behov for at tale med en fra  
bestyrelsen, kan du ringe til  
ejendomskontoret, eller sende en mail og 
lægge en besked samt et tlf.nr. Så vil du blive 
kontaktet af en fra bestyrelsen. 
Tlf.nr.: 39 20 28 39 
Mail: aab37@aab.dk 
 
Leje af lokaler og gæstelejlighed: 
Der er ingen udlejning i øjeblikket på grund af 
Corona virus. 
Når vi igen åbner for udlejning af  
ovenstående, vil det foregå således: 
Kun personlig henvendelse i  
bestyrelsens åbningstid vedr. leje og betaling 
af selskabslokalet, fødselsdagslokalet og 
gæstelejlighed. Kontant eller mobilepay.  
Tilbagebetaling af depositum, bliver  
fremover via bank. Så husk af medbringe 
reg.nr. og konto nr. ved booking. 
Booking af lokaler og gæstelejlighed kan  
kun ske 1 år frem.  
 
Badeværelser: 
Nu sker der snart noget, onsdag den 
20.05.2020 er der projekt gennemgang med 
firmaet Enemærker & Petersen, det er firmaet 
der skal stå for renoveringen af vores  
badeværelser. 
Tidsplanen er flyttet 14 dage, med opstart 
blok 5 den 2. juni i opgang 12 Mårumvej og 
så 1 uge senere opgang 14 og så fremdeles. 
Opgang 10 bliver lavet, opstart den 29. juni. 
Opgang 12 vil så være prøveopgang, den 
skal godkendes af tilsynet, og resten af  
opgangene/badeværelser skal fremstå som 
opgang 12 Mårumvej. 
 
Resten af blokkene skulle være som den 
tidsplan som ligger på vores hjemmeside. 
(det er udgangspunktet). 

 
Husk at gemme, og gerne 
opsætte den nye bagside 
med ændrede telefonnumre. 
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