
Bakken 2020.03.21 

Kære Bofæller  

Bestyrelsen har afholdt ekstraordinært møde i dag,  og hermed vores opdaterede 
retningslinier for bofælleskabet i forbindelse med Covid-19.  

 

Brug af fælleshus samt søndagsrengøring: 

Vi har vurderet smitterisiko og set på Eriks note til formanden ( Den er vedhæftet i 
bunden) og blevet enige om følgende nye retningslinier for brug af fælleshuset 

Fælleshuset er generelt forbeholdt bofæller.  

1) Take Away:  Kan fortsætte, sørg for grundig rengøring incl alle overflader så 
søndags hold kun skal vaske gulv.  

2) Børnerum: Følg  sundhedsmyndighedernes anvisninger og vær maks 3 børn i 
lokalet af gangen – børn skal primært benytte børnrum og ikke resten af 
fælleshuset. Er der 3 allerede i børnerummet  - må man vente.  

3) Ophold i fællessal og 1. sal eks. hjemmearbejde. Stadig tilladt.  
4) Toiletter. Kan stadig benyttes  
5) Rengøring: Fortsætter indtil videre. Fokus på vaskeriet, gulvvask fliser, 

børnerum og toilet. Sal og 1. sal kun i begrænset omfang hvis nødvendigt. 
Fælleshuset er lukket ned søndag og forbeholdt rengøring. Rengørings holdet 
aftaler selv indbyrdes. Skulle nogen føle at de er i særlig risiko gruppe og 
derfor ikke kan gøre rent kan de fritages mod at give en ekstra hånd 
andetsteds, eller en anden gang, – hvis stamgruppen vurderer,  at de er for få 
til rengøring så giv bestyrelsen besked.  

 

Trampolin:  

Ref Dittes indlæg i bakkanal samt andre kommentarer fra bofæller. Det indkærpes at 
følge sundhedsmyndighedernes anbefaling på maks 2-3 børn sammen. Dette gælder 



også på trampolinen. Forældrene skal sikrer,  at dette overholdes. Trampolinerne er 
forbeholdt bofæller.  

Alexanders forespørgels ved bookning af Lege rum:  

Bestyrelsen finder ikke for nuværende at det er muligt at lave reservation af 
rummet. Men du er velkommen til at kigge ned og bruge det hvis det er frit.  

 

Ovenstående retningslinier indtil videre. Bestyrelsen følger med i hvad der sker samt 
bofælles indlæg både dem der kommer direkte og dem der sendes til alle og vil 
mødes jævnligt for at sikre at vi holder vores processer og regler opdateret.  

Det er vigtigt at alle følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger 
 

Vedr have affald.  
 
Vi ved at have affald hober sig op og at man ikke kan komme på materialepladsen. 
Genetablering af vores kompost vil blive prioriteret de næste uger så vi kan komme 
af med vores haveaffald.  
 
 
Mail fra Erik til formanden,  
 
Kære Torben 
Det kan ikke være  rimeligt at bofæller, der kun nødtvungent gør brug af vaskeri og postkasse i 
fælleshuset, skal gøre rent også i andre områder af huset, hvor jævnlig brug i den grad holder 
gang i smittekilderne. 
Jeg vil derfor opfordre bestyrelsen til at tage initiativ til, at brug af toiletter 
og  fælleshuskøkken  lukkes ned. Det bør strengt taget også omfatte tumlerummet med dets 
madrasser og puder; men måske der kan findes en lempeligere ordning for det. 
 
En pause i brugen af især køkken og toiletter, vil være et vigtigt skridt til begrænsning af 
smitteudbredelse i bofællesskabet som sådan, og vil gøre det betydelig mere betryggende at være 
på søndagsrengøring. Det vil desuden give mulighed for at rengøringen kan focusere mere på alt 
det, der sjældent er tid til. Som at komme i bund med fedt og snavs i køkkenet, få gjort overflader 
og alt det, vi ustandselig griber fat i  rent.    
En lukning nu er desværre en postgang for sent til at smitterisikoen er minimeret tilstrækkeligt på 
søndag ( vistnok 3 -4 døgn). Det må der kunne findes en løsning på. 
 
PS Fint for mig, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt at gøre brug af teksten eller videresende 
den. 
Bedste hilsner 
Erik 


