
Covid 19– hur påverkar det oss i Tanto och vad kan vi alla göra ? 
  
Styrelse och förvaltning följer noggrant Folkhälsomyndighetens riktlinjer hur vi skall agera. 
Det absolut viktigaste:  
Om man är sjuk ska man hålla sig hemma vare sig det är Covid 19 eller annan sjukdom och det 
gäller för alla åldrar. 
  
Tillhör man riskgruppen 70+ ska man vara extra försiktig och framförallt inte vistas i folksamlingar, 
avståndet minst 2 m till annan person gäller generellt. 
Det är dock inte förbjudet att vistas utomhus, ta promenader och njuta av vårsolen, vi behöver den - 
men håll avstånden! 
Använd gärna handskar så slipper du ta i handtag på dörrar och tvätta sedan händerna noggrant när 
du kommer hem igen. 
  
Några grannar har också erbjudit sig att hjälpa till med inköp av matvaror och annat om man inte kan 
gå ut själv – ett mycket bra initiativ! 
  
Åker du hiss - låt personer 70 + åka ensam 
I tvättstugan kan man också undvika nära kontakt och tvätta händerna så fort man kommer hem 
igen. 
  
Självklart använder man inte några av våra gemensamma lokaler om man är sjuk! 
  
Vi får alla var uppmärksamma och ta eget ansvar så att vi kan klara av den här tiden. 
  
Stambytet 
  
BMG fortsätter med stambytet och informerar berörda vid försyn och via Taloinfo vad som gäller. 
BMG är själva mycket noga att kontrollera hälsan hos sina medarbetare och om någon personal blir 
sjuk, oberoende av om det är Covid-19 eller snuva, så stannar de hemma.  
 
Extra viktigt är det att meddela BMG om man själv blir sjuk, oavsett sjukdom. Boende kan kontakta 
HSB Boendeservice  (Jannike.norlin@hsb.se/ Tel: 010-442 15 52) om man har bekymmer eller blir sjuk. 
  
Är det Covid-19 som drabbat den boende gäller karantän i första hand.  
Pågår det då stambyte i just den lägenheten, kan den boende behöva evakueras. Om man inte kan få 
tag i eget karantänsboende, kan det finnas möjlighet att kunna utnyttja gästlägenheterna, som en 
sista utväg. Gästlägenheterna behöver då saneras efter att någon med Covid-19 smitta vistats där, 
innan nästa kan flytta in. Den boendes lägenhet behöver också saneras innan stambytet kan fortgå. 
Varje sanering tar ca en halv dag. 
  
Vid svårare symptom och om man tillhör riskgrupp 70+ gäller sjukhusvård, ring 1177 för besked hur 
du skall agera. 
  
Föreningen gör allt för att stambytet skall kunna fortsätta som planerat, det är ett stort och 
omfattande projekt som inte bara kan stoppas. Det handlar om logistik, planering och ekonomi för 
alla inblandade. Vi boende behöver därför också vara observanta på vårt eget agerande, för att i 
möjligaste mån undvika smitta. 
  
Vi hoppas att epidemin skall ha ett slut och att de flesta av oss har kunnat hållit oss friska, men vi ska 
var ödmjuka inför de risker som Covid 19 utgör. 



 
Fiberinstallation 
 
Stockholms Stadsnät och Ernet är mycket noga med att kontrollera att personalen som arbetar med 
installationer är friska. Arbetet i trapphus och gemensamma utrymmen fortsätter som tidigare.  
 
När det gäller installationer i lägenheterna är det bra om de kan genomföras nu.   
Den som inte vill ha besök nu, kan meddela det till Stockholms Stadsnäts kundtjänst,  
tel 08-5012 20 10.  En lapp på dörren kan fungera också. 
Om du själv är sjuk ska du naturligtvis inte släppa in någon.  Personalen har direktiv att inte gå in om 
någon visar sjukdomssymptom.  
 
Vi har 3 installationstillfällen i avtalet. Vi kommer att avvakta med alternativ 2 och 3 tills 
virusspridningen har lugnat ner sig. 
  
 


