
Välkommen tillbaka
Vi ser fram emot att ses igen 
– på ett tryggt och säkert sätt



Vi ser fram emot att ses igen
Covid-19 är en samhällsutmaning som går bortom enskilda individer,  
organisationer och företag. Det påverkar och medför utmaningar för oss 
alla. Därför måste vi hjälpas åt för att begränsa effekterna. 

Här har vi samlat lite tips för hur vi tillsammans kan arbeta för att minska 
smittspridningen, för en trygg och säker återgång till våra fastigheter och 
campusområden. Självklart med myndigheternas rekommendationer 
som utgångspunkt.

Använd det ni tycker passar för just er verksamhet.



Det här gör Akademiska Hus
Som fastighetsägare har vi ansvar för allmänna ytor, driften av våra fastigheter och utemiljöerna på campus.  
Vi följer myndigheternas rekommendationer och agerar i enlighet med dem. Det här är några exempel på vad vi gör: 

HAR DU FRÅGOR  
ELLER FUNDERINGAR? 

Prata med din  
fastighetsförvaltare

SER ÖVER SÄKERHETEN I OCH  
OMKRING VÅRA FASTIGHETER  
Åtgärder som t ex utökade vaktronder, samt översyn av lås och 
skalskydd, har gjorts för att säkerställa tryggheten i fastigheterna 
eftersom antalet människor som rör sig i våra hus har minskat.

HANDSPRITSTATIONER
För att säkerställa god handhygien och minska smittspridning 
kan vi vid utifrån era önskemål ställa ut handspritstationer vid 
exempelvis entréer eller stråk där många människor passerar.

HYRESSTÖD
Akademiska Hus erbjuder ett tillfälligt hyresstöd till de lärosäten 
som ger hyresreduktioner till sina 
andrahandshyresgäster.

SKYLTNING OM ATT HÅLLA  
AVSTÅND OCH VISA OMTANKE 
I samverkan med våra hyresgäster kan vi hjälpa till med skyltning 
i exempelvis entréer, hissar och utomhusmiljöer med påminnelser 
om att hålla avstånd. 

FÖLJER REKOMMENDATIONER  
FÖR DRIFT OCH VENTILATION  
Vi följer utvecklingen och bevakar vad myndigheterna, främst 
Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket, rekommenderar 
och anpassar oss efter det. Genom en god dialog med oss kring 
er återgång kan vi till exempel justera ventilation och värme och 
se till att alla system kommer igång ordentligt i god tid innan ni 
är tillbaka.

GARAGE, CYKELRUM OCH SERVICESTATIONER 
Vill du ta bilen eller cykeln till jobbet finns garage, parkerings-
platser, laddstolpar, cykelrum, cykelställ och servicestationer i 
anslutning till många av våra fastigheter. I appen Mitt Campus 
kan du läsa mer om vad som finns nära dig. 



Det här gör vi tillsammans
För att det ska kännas så tryggt och säkert som möjligt att röra sig i husen och på våra campusområden behöver 
vi hjälpas åt och följa myndigheternas rekommendationer: 

STUDERA OCH ARBETA UTOMHUS 
Det finns gott om sittplatser och möbler på våra campus- 
områden. Studera, arbeta utomhus eller ta ett gå-möte. På 
våra campusområden finns gott om sittplatser, möbler och 
gångstråk. Välj gärna utomhusvägarna när du går mellan 
byggnaderna.
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UNDVIKA TRÄNGSEL I HISSARNA  
Ta gärna trapporna när det är möjligt och undvik trängsel 
i hissarna.

TA CYKELN  
Ta cykeln istället för att belasta kollektivtrafiken, på våra  
campusområden finns gott om cykelvägar, cykelparkeringar 
och luftstationer i anslutning till de flesta av våra fastigheter.  
I appen Mitt Campus kan du läsa mer om vad som finns nära dig. 



Tips till kontoret
SÄKER INGÅNG, KORRIDOR & UTGÅNG

• Välkomnande anslag som informerar
att hålla avstånd

• Handsprit synligt direkt vid entrén
och i receptionen

• Påminn om avstånd och nya flöden
med skyltar, dekaler, färgmarkeringar,
kömarkeringar och pilar – såväl på
bord som på väggar och golv

• Sätt upp plexiglas vid behov

• Öppna upp fler tillfälliga ingångar/ut- 
  gångar i samråd med oss

ARBETSPLATSER 

• Anpassa möblering. Fråga oss om
ventilationskapacitet vid behov.

• Stäng av arbetsplatser t ex genom att 
tejpa för skrivbordet, plocka bort eller
vända på tangentborden

• Uppmana medarbetare att inte
använda varandras arbetsutrustning

• Företag med aktivitetsbaserad arbets- 
  plats måste säkerställa noggrann

 rengöring av den enskilda arbetsplatsen  
 mellan användare

• Placera ut handsprit och våtservetter
på flera platser i lokalenPENTRY, MATSALAR OCH LUNCHRUM 

• Se över möblering i lunchrum för att
säkerställa avstånd

• Ta bort varannan stol runt lunchborden
eller markera med klistermärken på
bordsskivorna som anger lagom avstånd

• Påminn och uppmuntra till god hand- 
  hygien

MÖTEN OCH MÖTESRUM

• Uppmuntra till virtuella möten så
långt det är möjligt

• Tipsa om gå-möten och utomhusmöten
som alternativ

• Minska antalet platser genom att ta
bort stolar eller markera att stolen
inte bör användas

• Ställ ut handsprit och våtservetter på
flera platser i lokalen

• Utse mötesrum för externa besök och
utöka städningen i dessa

• Utvärdera hur många personer som
får använda mötesrummen och skylta
max antal användare

Använd gärna de foodtrucks som finns upp- 
ställda på många av våra campusområden

• Schemalagd lunch jämnar ut flödet
över dagen och möjliggör distans

• Uppmuntra till att äta utomhus med
avstånd och helst i samma grupp
som arbetar tillsammans



Appen håller dig uppdaterad om vad som händer på campus och saker 
som kan komma att påverka dig i din vardag. Du får samlad information  
om ditt campus och byggnader, kontaktuppgifter och service. Dessutom 
kan du på ett smidigt och enkelt sätt skapa och följa din felanmälan.






