
Skärpta allmänna råd i Västra Götaland - 
så påverkas HSB Göteborg 
Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen av Covid-19 
innebär att HSB Göteborg nu går tillbaka till de rekommendationer som gällde i våras – det vill säga att 
alla som har möjlighet att jobba hemma bör göra det och att fysiska möten åter begränsas. 

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Västra Götaland 29 oktober innebär bland 
annat att man ska undvika att besöka köpcenter, ha fysisk kontakt med personer man inte bor med 
och begränsa deltagandet på möten och andra sammankomster. HSB Göteborgs beslut gäller till den 
19 november i enlighet med myndigheternas beslut. 

Det gör att HSB Göteborg skärper sina restriktioner ytterligare och går tillbaka till det som gällde i 
mars, det vill säga att de som kan jobba hemifrån ska göra det och att fysiska möten begränsas till 
högst ett fåtal deltagare (2-3 personer).   

Sedan tidigare har HSB Göteborg stängt huvudkontoret på Sven Hultins plats och lokalkontoren 
i Backa, Kungälv samt Alingsås. Dessa fyra kontor kommer fortsätta att vara stängda tills vidare och 
kommer bara att ta emot bokade besök med högst ett fåtal deltagare.     

De medarbetare som kan jobba hemifrån kommer fortsätta att göra det. Vi har också beslutat 
att de medarbetare inom Kund- och medlemsservice, som arbetat på huvudkontoret från och 
med den 1 september, kommer att jobba hemifrån från och med idag, den 30 oktober.   

Möten  
Vi uppmanar er i bostadsrättsföreningarna att fortsatt skjuta på fysiska möten med fler än ett fåtal 
deltagare. De möten som genomförs bör hållas digitalt eller via telefon. Från och med den 30 oktober 
kommer våra medarbetare och HSB-ledamöter inte att delta fysiskt på möten som arrangeras av 
bostadsrättsföreningar. Däremot kommer vi att delta via länk eller telefon.   

Vi kommer kunna lämna ut en tagg till en medlem efter bokad tid, en medarbetare kan även träffa en 
person ur styrelsen om det är nödvändigt för er verksamhet.   

De möten som arrangeras på kontoren för att hjälpa medlemmar med bosparflytten kommer även 
fortsättningsvis att genomföras på ett coronasäkert sätt.   

Fastighetsarbetare 
De medarbetare som inte arbetar på kontoren kommer att utföra sitt arbete på vanligt sätt men 
med vissa tydliga förhållningssätt och coronasäkrade rutiner. Givetvis följer vi folkhälsomyndighetens 
råd kring att inte arbeta vid minsta tecken på sjukdom och så vidare men vi uppmanar också till 
rullande schema för luncher, pauser och för att ta sig till och från jobbet.   

Hembesök   
Innan vi genomför hembesök kommer vi kontakta medlem och säkerställa att hen inte är sjuk. Om så 
är fallet kommer vi att avboka mötet. Måste ett akut besök ändå genomföras vid till exempel en 
vattenläcka kommer våra medarbetare använda skyddsutrustning för att kunna utföra arbetet. Vi 
kommer också se över om det finns behov av ytterligare skyddsutrustning i verksamheten.     

Fastighetsexpeditioner  
På vissa av våra fastighetsexpeditioner har vi också öppet för medlemsbesök där vi lämnar ut 
taggar med mera. Dessa expeditioner kommer fortsatt att vara stängda för spontanbesök och besök 
bokas via Kund- och medlemsservice. Vi har också satt upp informationsskyltar på dessa platser.   

Kontakt och tillgänglighet  
I övrigt når ni oss precis som vanligt via mail, telefon och övriga kanaler. Vi ber om er förståelse för 
situationen. Verksamheten har hittills fungerat väl och kan bedrivas i så stor utsträckning som möjligt 
utan påtagliga störningar, trots restriktioner.    

Vi jobbar nu hårt för att detta ska innebära så liten påverkan för er som kund och för era medlemmar.   

Vi befinner oss i en tuff situation och det är förstås tråkigt att nu ta ett steg tillbaka. Men det är nu 
viktigt att vi fortsätter hålla ut.   

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att minska smittspridningen i samhället.   

Lars Göran Andersson  
Vd HSB Göteborg 


