
 

Nyt fra afdelingsbestyrelsen 
Boligselskabet Friheden  

 
 

Hvidovre, mandag d. 18. januar 2021  
 
Kære alle beboere i afd. I, VI og Lille Friheden. 
 
Jeg og resten af afdelingsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig et godt nytår 
og velkommen i 2021.  
  
Desværre så starter 2021 ikke helt som vi havde håbet, da regeringen jo som bekendt har 
indført yderligere restriktioner som følge af Corona pandemien. Restriktionerne påvirker 
desværre også den daglige gang i Boligselskabet Friheden. 
 
Mandag d. 7. december 2020, måtte vi igen bede alle vores grupper og klubber lukke ned for 
al indendørs aktivitet pr. d. 9. december 2020.  
 
Juletræsfesten for børn, som vores  beboerrådgiver John Rasmussen og flere frivillige beboere, 
skulle have afholdt d. 13. december på fællespladsen, måtte også aflyses. Heldigvis var John 
og de frivillige løsningsorienteret og en masse af Frihedens børn fik fornemt besøg af enten 
”julemanden”, ”julemandens kone” eller en af hans ”nisser”.  
Tak til jer alle, for den ekstra indsats. 
 
Restriktionerne får desværre også konsekvenser for beboerdemokratiet. Det betyder, at 
afdelingsbestyrelsen ikke kan holde møder som hidtil og at vores arbejde derfor vil blive hårdt 
påvirket. I afdelingsbestyrelsen har vi besluttet, at vi ikke afholder bestyrelsesmøder digitalt.  
Vigtige sager, som ikke kan udsættes, vil blive løftet i det omfang det er muligt. 
 
Oasen er som følge af regeringens restriktioner lukket for både beboerhenvendelser, udlejning 
og de aktivitetsgrupper som normalt benytter Oasen.  
 
Det er en svær tid for os alle. Vi har fået en hård start på det nye år. Skærpede restriktioner og 
koldt, vådt vejr. Nu må vi ikke give op, men hænge i og holde ud. Vaccineringerne er påbegyndt 
og her er der positive tilbagemeldinger. Der er lidt lys for enden af tunnelen.  
 
En stor tak til jer i grupperne og klubber, for samarbejdet, forståelsen og for at i holder ud på 
trods af den kedelige situation. Vi håber at der snart kan åbnes op igen, så hyggen kan 
genoptages.  
 
Pas godt på jer selv og dem omkring jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bettina Lind 
Formand for afdelingsbestyrelsen afdeling I, VI og Lille Friheden  


