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Kære naboer
Som I alle ved, er coronaen stadig blandt os, og kontaktsmitten er stigende, hvorfor Regeringen har
pålagt os alle at tage mundbind på i offentlig transport og på caféer/restauranter, når vi står eller går.
Da ikke alle har råd til at købe mundbind, har vi købt et parti, som vi vil give gratis til beboerne i
Gadehavegård.
Der udleveres efter først-til-mølle-princippet.
Vi vil gerne opfordre til, at man kun henter, hvis man ikke har mulighed for at købe nogle selv af den
ene eller anden grund.

UDLEVERING
Du kan hente mundbindene i Café Gadehjørnet fra torsdag d. 1. oktober kl. 18:00 – 18:45.
Fra mandag d. 5. oktober mellem kl. 12:00 og 16:00 og igen mellem kl. 18:00 – 18:45, hvor du skal
fremvise dit sundhedskort ved udleveringen.
Caféen har lukket fredage.
Der udleveres MAX. 1 pakker á 10 mundbind per husstand.
Har du ikke allerede et mundbind, som du kan tage på ind i caféen,
bedes du vente udenfor, så vil du få pakken udleveret der.

Mundbindet skal dække
både næse og mund

Vi passer stadig på os selv og hinanden
Husk hyppig håndvask og /eller brug af håndsprit og at holde mindst 1 meters afstand.

Set på Høje-Taastrup kommunes hjemmeside
Mundbind

Udlevering af mundbind er målrettet udsatte borgere med lav betalingsevne.
Der udleveres ti mundbind ad gangen. Man skal henvende sig fysisk på rådhuset mandag-onsdag
kl. 10-14.30, torsdag kl. 10-17.30 og fredag kl. 10.00-13.30.
Link: https://www.htk.dk/Om-kommunen/Info-om-kommunen/Nyhedsliste/2020/2/corona#Mundbind

Venlige hilsner fra
Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård

Nyt om genbrugsgården
Som de fleste af jer nok har bemærket, er der gennem den sidste tid kommet store mængder af affald
i genbrugsgården, som bliver smidt i en stor bunke.
Desværre oplever vi også, at der kommer flere og flere udefra og dumper deres storskrald hos os.
Dette koster os som lejere mange penge, som skal tages fra vores huslejekroner, hvilket vi ikke mener
er acceptabelt.
Og der bliver også smidt husholdningsaffald til stor glæde for rotter og andre skadedyr.
Så for at prøve at sikre os som beboere, og selvfølgelig vores ejendomsfunktionærer, for uhygiejniske
og ulovlige forhold, har vi i samarbejde med Driftscentret fået opsat en port foran genbrugsgården,
som vi beboer kan komme ind ad ved at bruge vores chipnøgle, som også bruges til indgangsdørene.
Dette kommer til at gælde fra fredag d. 2. oktober.
Vi opfordrer kraftigt til, at alle går ned med deres storskrald i genbrugsgården og vil være opmærksomme på at sortere deres storskrald rigtigt, så vi sammen kan spare på huslejekronerne og passe
godt på hinanden.
Er der spørgsmål til brugen af chip e.lign. til genbrugsgården vil vi bede jer om at rette henvendelse til
Driftscentret på tlf. 4399 8352 man-, tirs-, tors- og fredag mellem kl. 9:00 og 12:00.
Onsdag kl. 16:30 til 18:30.
Der kan også sendes en mail til gadekontor@dfb.dk.

Med venlig hilsen
Driftscentret Gadehavegård og afd.bestyrelsen Gavehavegård

Også ude i den friske luft skal vi
huske at passe på hinanden

