
Information till hyresgäster gällande Coronapandemin

Vi som fastighetsägare är alltid måna om våra hyresgästers säkerhet och välmående, 
speciellt under pågående smittspridning. Vi följer därför berörda myndigheters 
rekommendationer.

Sjukdomen COVID-19 smittar i huvudsak via droppar från en person som är infekterad. 
Den mest effektiva lösningen för att minska smittspridningen blir därför social och fysisk 
distansering. Vi vill därför ta tillfället i akt att be samtliga i fastigheten att stanna hemma 
om man misstänker smitta eller visar förkylningssymptom.

I syfte att minska smittspridningen har vi i dagsläget valt att tillföra extra städning av 
fastighetens allmänna ytor samt informera och påminna om pågående smittspridning. 
Vi ser till att bland annat begränsa antalet personer i hissarna samt att hyresgästernas 
omklädningsrum städas flera gånger om dagen. Likaså rengörs hisshallar, hissar och 
touchpaneler samt övriga frekvent använda ytor. Handspritsstativ är strategiskt 
placerade och finns tillgängliga för samtliga hyresgäster och personal i fastighetens 
entréer, plan 6 och 2.

För att minska koncentrationen av viruspartiklar i luften är det också viktigt med väl 
fungerande ventilation i fastigheten. Vår ventilationslösning är ur ett Coronaperspektiv 
bra och effektiv eftersom vi inte använder återluft, all tilluft består av uteluft som filtreras 
i aggregatet innan den når lokalen. Lokalerna förses med ett konstant luftflöde med ett 
så kallat CAV-system tillsammans kylbafflar, den luft som sedan dras bort från lokalerna, 
frånluften, blandas inte ihop med den friska uteluften utan skickas ut i det fria.

För mötesrum som nyttjas varierat under dagen har vi alltid forceringsmöjligheter med 
motoriserade ventilationsspjäll. Detta möjliggör för användaren att efter behov tillföra 
extra luft till rummet med ett enkelt knapptryck, som återfinns på insidan av mötes-
rummen bredvid dörrarna. Vad gäller ventilationssystemets kapacitet så är denna i
grunden dimensionerad för sommarfall med ökat luftmängdsbehov. Detta innebär 
i praktiken att under vinterhalvåret så är luftmängden väl tilltagen.

Vi finns tillgängliga för dig som hyresgäst för frågor och funderingar. Vi tar gärna emot 
förbättringsförslag.


