
  

Uppdatering Covid-19 BRF Ålkistan 

För att stödja alla våra äldre och sjuka i fastigheten har styrelsen 
beslutat att sätta upp en jourgrupp som kan kontaktas och hjälpa 
till med ärenden för de personer som avråds från att ge sig ut bland 
andra personer utanför den egna bostaden. 

Följande personer i styrelsen kontaktas med SMS och telefonsamtal för stöd och hjälp med 
ärenden under denna utmanande tid vi ser framför oss. 

Ripstigen 2  Pehr Andersson tel nr: 0709 - 795 149 
Ripstigen 4  Torbjörn Curtsson tel nr: 0703 - 092 994  
Ripstigen 6  Sara Magnusson tel nr: 0739 – 128 998 
Ripstigen 6 och 8  Karin Skyman tel nr: 0707 - 220 960  

Ändrade öppet tider tvättstugorna 

För att skydda våra boenden och städpersonalen från Figo Städ när de städar tvättstugorna 
har vi också beslutat att stänga torsdagar mellan kl 11:00 – 15:00. Vänligen respektera att 
inte gå in i tvättstugan den tiden till dess vi ger andra instruktioner. 

Metallhandtag och tryck-knappar vid och i hissar 

Undvik att röra vid metallhandtag och tryck-knapparna där. Använd gärna din nyckel, en 
penna eller annat för att slippa ta med fingrar och händer. Var noga med alltid tvätta 
händerna med tvål i minst 20 sekunder direkt när du kommer in i din bostad. 

Undvik att röra ögon, näsa och mun 

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot 
luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun. 

Stanna hemma när du känner av minsta förkylning och är du 
smittad av covid-19, kontakta omgående styrelsen! 

Stanna hemma när du är sjuk! Undvik att smitta dina grannar, håll dig ifrån våra äldre och 
mest känsliga boende. Om covid-19 smitta finns i fastigheten behöver styrelsen tillse att 
desinfektion sker. Därför är det mycket viktigt att styrelsen meddelas om detta och kan 
hjälpa till att aktivt skydda våra boende. 

Med vänliga hälsningar  styrelsen@alkistan.se       Datum: 2020-03-17 

mailto:styrelsen@alkistan.se
mailto:styrelsen@alkistan.se

