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Smittskyddsåtgärdergällande Covid-19 

inför kommande stambyte hus 15 (stam nr 1) 

uppdaterad 2021-04-22 
De lägenheter som berörs av den första fasen är de åtta lägenheter i port 15 med lägenhetsnummer som 

slutar på 01. Ett informationsmöte för de boende i dessa lägenheter hölls den 12 april och då delades även 

information om vilka smittskyddsåtgärder som ska vidtas ut. Se listan nedan. Detta informationsblad delas ut 

till övriga lägenheter i port 15 samt går att hitta på hemsidan. Har ni några frågor så tveka inte att höra av er 

till styrelsen.  Vänliga hälsningar, Styrelsen i Brf Alphyddan 

 

Lista över smittskyddsåtgärder 
 

• Luftslussar/ skyddstäckande väggar från golv till tak för passage mellan entrédörr och badrum monteras med 

undertryck. De byggs i plast med öppningsbara plastdörrar. Dessa dörrar skall vara stängda dagtid vid arbeten i 

lägenhet. 

 

• Heltäckande ansiktsmask med aktivt filtersystem används vid arbeten i lägenhet. Handskar byts varje dag. 

 

• De som utför arbeten håller avstånd till de boende i alla lägen, i och utanför lägenheten. 

 

• Kroppstemperatur kontrolleras på samtlig personal varje morgon.  

 

• Entreprenören använder inte hiss samtidigt som de boende. 

 

• Varje hushåll har en separat toalett och dusch i källaren med personlig kod. 

 

• Tilldelad wc och dusch i källare städas varannan dag. Handsprit finns att tillgå. 

 

• Torrtoalett typ Skogstoa tilldelas varje lägenhet (tre kärl). Tömning sker 1gång/vecka. Sker utan kontakt med de 

boende genom att kärlen ställs utanför lägenheten. 

 

• Allmänna ytor såsom trapphus och hiss städas 2ggr/veckan. 

 

• All städning utförs av städföretag med kvalitetscertifierat enligt smittskyddsstäd. 
 

• Vid sjukdomssymptom ska den boende meddela platschef och föreningens styrelse via projektledaren så att kontakt 

med de som utför arbeten kan undvikas. 

 

• Skulle någon boende bli sjuk i Covid-19 tas lösningar för fram utifrån just den givna situationen där bland annat hur 

allvarligt sjukdomstillståndet är spelar in. En lösning kan vara att upplåta föreningens övernattningslägenhet under den 

period som krävs. Men det kan också vara så att renoveringen i just den lägenheten måste avbrytas under en period.  
 

• För mer information om hur var och en kan bidra till att minska smittspridningen hänvisar vi till  1177.se och 

folkhalsomyndigheten.se 


