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Kære alle
Èn lille hilsen fra Jeres afdelingsbestyrelse i denne svære tid.
Vi er her – og så alligevel ikke. I kan stadig skrive til os på ghg.bestyrelsen@gmail.com, men alle vores
mødeaktiviteter er aflyst.
Det vil sige, at vi IKKE har noget nyt at fortælle om udviklingsplanen, og at vi ikke længere er sikre på,
at vi kan melde ud i maj om, hvilke boliger som der skal nedrives, sælges, sammenlægges eller
omlægges.
Men vi kan love Jer, at lige så snart, at vi er tilbage til nogenlunde normale tilstande, og vi får
mulighed for at afholde møder, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at få en afklaring og få
informeret Jer.
Det er heller ikke sikkert, at vi kan afholde de planlagte events. I hvert fald ikke så længe, at vi ikke må
være mere end 10 i samme lokale.
Næsten alle ansatte er hjemsendt
Ifølge de udstukne restriktioner fra Regeringen og sundhedsmyndighederne, er alle de ansatte sendt
hjem foreløbig til d. 31. marts. Nogle af dem har mulighed for at arbejde hjemmefra.
Nogle af ”de blå” kommer herind man-, ons- og fredag for at renovere. Intet andet arbejde.
De kommer ikke op hos beboerne. Hvis det skønnes, at du har noget, som skal laves hurtigt, vil en
ekstern håndværker komme – også indenfor den normale arbejdstid.
Driftscentret har udvidet deres telefontider. Alle dage fra kl. 9 – 12 og onsdag aften kl. 16.30 – 18.30.
Udenfor normal arbejdstid skal du stadig kontakte dem fra vagtlisten ved AKUT behov.
http://www.gadehavegaard.dk/ejendomskontoret/vagtliste/

Vibeke, vores cafebestyrer, har været i kontakt med de beboere, som havde lejet selskabslokalet.
Der er pt. ingen udlejninger.
En stor tak
Der en nogle beboere, som har oprettet en gruppe på FB ”Gadehavegård står sammen” Her kan man
tilbyde sin hjælpe og få hjælp til bl.a. indkøb, hundeluftning etc. Det er et
super flot initiativ. Tak til Jer. Og tak til de ansatte, som gør deres bedste.
Pas på dig selv og andre
Der kan findes svar på nogle af dine spørgsmål om corona på:
https://politi.dk/corona eller på tlf. 7020 0233.
Desværre er der nogle mennesker, som overhovedet ikke har nogle skrupler
for, hvordan de kan udnytte denne forfærdelige situation til egen vinding.
Så vær opmærksom på snyd på de sociale medier og hører du til én af dem,
der får hjemmehjælp, så luk ikke op for fremmede!

På forhåbentlig snarligt gensyn
Venlige hilsner fra
Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård

HOLD AFSTAND – STOP SMITTEN!

Der kan ses på flere sprog på:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

