
 
 

Køge Boligselskab 
 

Vi beskytter både jer og os mod coronavirus 
 
Regeringen forlænger seneste tiltag mod spredning af coronavirus til og med 2. påskedag, den 13. 
april 2020. Myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af coronavirus i Danmark taget en 
række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand 
mellem danskerne og øge effekten af social afstand, ligesom danskerne på det kraftigste opfordres til 
at holde sig hjemme i påsken. 

I Køge Boligselskab vil vi derfor fortsat følge regeringens anbefalinger og opretholder kun den 
fornødne arbejdsstyrke frem til den 1. maj 2020. I denne periode vil kun de mest nødvendige 
arbejdsfunktioner blive opretholdt, både i administrationen og i afdelingerne, hvor der fortsat vil være 
lukket for personligt fremmøde.  
 
Du kan henvende dig til administrationen på tlf. 5663 7500 i nedenstående åbningstider: 
Tlf. 5663 7500 – E-mail: kbs@kbs.dk 
Mandag – torsdag kl. 9.00-13.00 samt fredag kl. 9.00-12.00. 
Administrationen holder helt lukket i dagene op til påske: den 6., 7. og 8. april 2020. 
 
Skal du aflevere noget til os i papirform, så kan brevsprækken benyttes.  
 
Klubaktiviteter (f.eks. billard, ældreklubber, hyggeklubber m.v.) lukkes ned frem til den 1. maj 2020.  
Husk at holde afstand til andre og gå kun ud, når det er nødvendigt. Undgå personer, der ikke hører til 
din husstand.  
 
Vi følger med på tæt hold og følger myndighedernes anvisninger. Og vi håber, at alle har forståelse for 
og tålmodighed med, at der er nogle arbejdsgange, der kommer til at være anderledes for en tid.  
 
I takt med eventuelle nye tiltag, vil vi løbende udmelde dette. Dette sker ved opslag eller 
husstandsomdelte informationer. 
 
 

25. marts 2020

Find flere informationer fra de danske myndigheder på coronasmitte.dk.  
Hvis du mangler svar på dine spørgsmål, kan du ringe til myndighedernes fælles hotline: 7020 0233 

Med venlig hilsen 
Køge Boligselskab 
Forretningsfører 
René Nielsen 


