
 
 

 

CORONA  
tanker og foranstaltninger i Voxeværkerne rundt om … 

 

Meldingen fra regeringen i aftes var klar. Vi skal udvise forsigtighed og passe godt på hinanden. 

Særligt de udfordrede grupper i samfundet. 
 

Dog føler vi også et ansvar for at være et af de steder, der holder Danmark kørende. Derfor vil der  

… som fællesnævner for alle huse være: 

 

• Åbent, som du kender det … 

• Vores bemandede receptioner lukker, foreløbigt de næste 2 uger … 

o De respektive ejendomme får hver deres opslag i Facebookgruppen 

• Rengøring, som du kender det …        

o Vi opfordrer rengøringsselskaber til at intensivere afspritning m.m. 

•  Mulighed for at kontakte Henrik og Marcus – vi er her...  

 

For vores vedkommende mest af alt en opfordring til ”Common sense”: 

 

• Arbejd hjemme i videst muligt omfang … 

• Afhold videomøder i stedet for fysiske møder … 

• Spis din frokost på dit kontor … 

• Medbring ikke dine børn på arbejde i fællesskabet … 

• Undlad møder i vores mødelokaler, hvis I er flere end 3-4 stykker … 

• Al undervisning med gæster udefra er ikke tilladt, hvis I er flere end 2 inkl. underviser …  

• Vi skubber selv fremvisninger med nye lejere, hvis nye lejere vil møde op med flere end 2 

deltagere. Vi vil indstille til at fremvisninger alene sker med max 1 repræsentant fra nye 

lejere. 

• Undlad i videst muligt omfang at starte større meningsudvekslinger i vores lukkede 

facebookgrupper … og hvis i fald, så hold en god og sober tone  

 

Alt sammen foreløbigt gældende de næste 14 dage. Vi håber I vil bakke op … og lad os så få kål på 

den virus i fællesskab. 

Hvis ovenstående giver anledning til nogle spørgsmål, er vi ikke længere væk end en mail.  

 

Mange hilsener .. fod og albue 

 

Marcus – 22121107 / mo@vxv.dk eller Henrik – 22181220 / ho@vxv.dk  

 

P.S.: Denne meddelelse kan printes og hænges op 
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