
Kære alle. 

Vedr. Covid 19  
Der er holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 6. april 2020, hvor der bla. var Corona på 

dagsorden. Statsminister Mette Fredriksen siger, Danmark skal langsomt vågne op igen, og det skal 

Søndervang selvfølgelige også. 

Derfor vil vi gerne finde en løsning, således at haveforeningen kan åbne op på en sundhedsmæssig 

forsvarlig måde.  

 

Toiletterne på festpladsen  
 
Vi har besluttet at vi åbner op for fællestoiletterne på fest pladsen onsdag den 8. april 2020 og pt. til og 

med mandag den 13. april 2020. Som en prøve periode.  
Der vil være dagligt rengøring af toiletterne, men der skal stadigvæk tages forbehold, med hensyn til Covid 

19, dvs. de retningslinjer, der ligger fra regeringens side, skal fortsat følges. 

Så hvis i bruger fællestoiletterne, skal der fortsat tænkes på hygiejnen, så vask dine hænder, tør brættet af, 

tag din egen håndsprit med, da der ikke ville være håndsprit på toiletterne. Brug toiletterne med respekt og 

omtanke. 

Når du forlader toiletterne, så efterlad dem venligst, som du selv ønsker at modtage dem. Er der flere i 

rummet på en gang, så vent evt. med at gå derind. Har du selv toilet eller andet i dit hus, så brug det og 

undgå smittefarer, lad være med at tænke den tanke, at fællestoiletterne er, billiger at bruge end sit eget 

toilet.  
Fortæl jeres børn hvordan de skal forholde sig til situationen, gå evt. med dem op på toiletterne.  
I de dage her i påsken hvor der pt. er åbnet for toiletterne, vil vi dagligt kontrollere om toiletterne bliver 

brugt med respekt og omtanke, så de evt. kan forblive åbne. Så en lille reminder eller opsang til jer der 

ønsker at bruge toiletterne, så lad være med at bruge dem som i plejer, for så lukker de hurtigt igen.   
  
Pligtarbejde  

 
Der vil pt. være pligtarbejde på nogle de fremsendte datoer, dog med undtagelse af indendørs pligt (huset) 

og ved arrangementer. De haver vil blive kontaktet nærmere om evt. andre datoer, hvis dette er muligt 

 
Når du/i møder til alm. Pligtarbejde vil der selvfølgelig blive taget hensyn til, hvor mange i er. Det vil sige, at 

I vil blive fordelt over større områder og i mindre grupper.  
Når og hvis du er kaldt på pligt, så være venligst opmærksom på følgende, retningslinjerne fra regeringens 

side fortsat skal følges.  

Er du i risikogruppen pga. sygdom eller har du mistanke om at du er smittet med Covid 19 bliv væk, men 

send gerne en mail til  pligthold@sondervang.info, hvis du ikke kommer. Nu er der sikkert mange der 

tænker, trods de ikke er syge, jeg gider ikke på pligt så jeg bliver væk, men det er ikke sådan vi holder gang i 

vores foreningen, vi skal fortsat holde Søndervang pæn, også i disse kritiske tider.  

 

Kontoret og kontortider 

Kontoret vil indtil videre være åbent, på de datoer som er fremsendt, men kom venligst, hvis det kun er 

strengt nødvendigt, og respekter venligst, kun en person eller et par, på kontoret ad gangen. 

Håber i alle vil hjælpe til og respekter den situation vi desværre alle sidder i, så lad os langsomt begynde at 

vågne op i H/F Søndervang men sikkert.   

Fortsat god påske.  
PBV. Thomas Sund   



 


