
       2020-03-21 
 

Information  
till medlemmar i Brf Björken 

med anledning av Corona 
 
 
Tillhör du en riskgrupp eller sitter i karantän och behöver hjälp med inköp 
av mat och medicin? 
 
Om du är 70 år eller äldre, har en bakomliggande sjukdom eller sitter i karantän så rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten att du begränsar alla sociala kontakter. Det innebär att undvika att träffa andra 
människor, åka med kollektivtrafiken, gå i affärer och vistas i andra offentliga lokaler. Undvik också att 
åka hiss tillsammans. 
 
Om du inte har fungerande hjälp av hemtjänst eller vänner och familj, blir det nu svårt att klara av inköp 
av mat och medicin. 
 
Tillhör du en riskgrupp och har tillgång till bil så håller Ica Prima i Sävedalen öppet för riskgrupper under 
vecka 13 måndag till fredag 07.15- 08.00. Observera att om du sitter i karantän får du inte lov att själv 
åka och handla. 
 
Om du inte har tillgång till bil så kan Brf Björkens styrelse hjälpa till med inköp av mat och medicin. 
Så här går det till: 
 

• Du kontaktar Erland Hallberg i styrelsen på telefonnummer 0766-268756. 
• Ring och berätta vad du behöver hjälp att handla – max till ett värde av 500 kr. 
• Kom överens om en tidpunkt då matkassen / medicinpåse lämnas över. 
• Vi lägger ut pengar för inköp och meddelar dig summan innan lämning. 
• Du förbereder ett kuvert med pengar. Swish går också bra. 
• Vi lämnar matkasse / medicinpåse samt kvitto på inköp utanför lägenhetsdörren. 
• Då vi ringer på dörren så ställer du ut kuvertet med pengar i tidningshållaren, eller swishar 

pengarna. 
 
OBS! Vi lånar inte med oss dina betal- eller kreditkort och ber inte heller om ditt kontonummer för att 
ordna med betalning. Vi lägger ut pengar för inköp och du ersätter oss när vi lämnar vid dörren. 
 
Om vi ska hämta ut receptbelagd medicin, så behöver vi en fullmakt. Fullmakt går att registrera via 
nätet om du har bank-ID på  
https://www.apoteket.se/tema/Coronavirus/registrera-fullmakt/ 
 

Med vänlig hälsning Brf Björkens styrelse 


