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✓ Corona-pandemi 

Den pågående corona-pandemin innebär att 

vi alla har ett eget ansvar för att minska 

smittspridningen i samhället.  

 

Styrelsen anslår viktig information som 

kommer till oss från bl a Fastighetsägarna. 

 

För att du ändå ska få den allra senaste 

informationen rekommenderar vi dig att läsa 

på www.krisinformation.se och på 

folkhälsomyndighetens hemsida för allra 

senaste nyheterna.  

 

Vi ber dig att inte åka hiss samtidigt med 

någon som inte tillhör ditt hushåll.  

Vänta istället på att alla lämnat hissen och 

därefter påkalla den igen. 

 

Tänk på att hålla minst en armlängds avstånd 

till andra människor. Viruset kan smitta även 

utan symptom. På så sätt visar vi respekt för 

varandra. 

✓ Flippin Burgers 

Vår hyresgäst Flippin Burgers har det kämpigt 

just nu och har bett om allas vår hjälp. Nu kan 

man beställa take away via deras hemsida, 

alternativt beställa hemkörning via olika appar. 

Det går också bra att notera att du vill hämta 

din beställda mat i entrén så slipper du gå in i 

restaurangen om du inte vill. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Polisen informerar  

Polisen är inte avsändare till ett falskt e-

postmeddelande som uppmanar mottagaren 

att infinna sig hos polisen den 4 april klockan 

11:00. 

 
Privatpersoner och organisationer har fått ett 

e-postmeddelande som ser ut att komma från 

polisen. Det är en uppmaning om att infinna 

sig hos polisen den 4 april klockan 11:00. 

Detta är inte ett meddelande från polisen och 

du som fått ett sådant behöver inte infinna dig 

hos polisen på den angivna dagen och tiden. 

 

Så var vaksam över den information du får 

via e-post. Det finns många bedragare i 

farten nu. 

 

Till sist … 

• Behöver du hjälp med exempelvis handla 

mat eller hämta medicin, tveka inte att 

fråga en granne. Vi bör alla hjälpas åt att 

skydda äldre, sjuka och sköra personer. 
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