
Soffmöte 24 mars 2020 

Närvarande: Elsa, Bertil, Knut, Maria, Karin PL, Lennart Ni, Manuela, Henrik, Solveig och Hanna. 

Då vi har en högst ovanlig situation behöver även vi på Slottet anpassa våra rutiner till rådande 

förhållanden. Nedan följer Soffmötets samlade åsikter och förslag till anpassningar här i Slottet, 

nedtecknade efter bästa förmåga. Dessa gäller tills vidare. Vi föreslår även ett nytt möte när det 

behövs, och då kan vi behöva vara kreativa så att vi kan erbjuda digitalt deltagande, eller andra 

lösningar så att alla som vill kan vara med. 

 

Grundregel 

Är du sjuk eller krasslig – stanna i lägenheten och undvik våra gemensamma områden. Ta hellre det 

säkra före det osäkra och stanna hemma. 

Hygienrutiner 

I allmänhet försöker vi höja hygienmedvetandet och risktänk. Tvätta händerna ofta, byt 

handdukar så ofta som möjligt, använd gärna pappersservetter. Städa ordentligt. Den som lyckas 

komma över handsprit sätter ut dessa vid postfacken och på övriga gemensamma utrymmen där det 

kan behövas.  

Vi utökar även städningen med en daglig såp-rengöring av ledstänger och dörrhandtag i trapphusen. 

(Plasthandskar finns i städutrymmet vid behov) Detta görs med rullade dagsschema i respektive 

uppgång. 

Säkra zoner 

Mötet beslutade att dela upp Slottets invånare i två grupper. Flyttfåglar behåller kontakt 

med världen utanför (självklart med den försiktighet som situationen kräver), och Stannfåglar 

isolerar sig för att i möjligaste mån undvika smitta. Vi reserverar Kök, Vardagsrum och Matsal för 

Stannfåglarna helt enligt Slottet-styrelsens förslag.  Den korta korridoren mellan branddörr A och 

städskrubben (”Hall A”) samt städskrubben fortsätter vara gemensamt av praktiska skäl, men vistas 

där med försiktighet och så lite som möjligt. Välj vilken grupp du identifierar dig med och ta hänsyn 

därefter (undvik ”uteliv” eller TV/mat-häng beroende på grupp). Källaren och Solvinden utgör 

fortfarande gemensamt område.  

Takhantverkarna kommer att använda A-ingången och gästrummet i källaren för toalettbesök. Lunch 

får de äta utanför huset, Elsa håller kontakten med dem. 

Påverkas ditt städbeting av detta (om du tex ska städa Köket trots att du är Flyttfågel) så byt med 

någon annan i huset. 

Gemensamma måltider 

Pga avgränsningen i yta blir det också i praktiken svårt att hålla gemensamma måltider 

under detta undantagstillstånd. Vill Stannfåglar samlas i Köket är det självklart i sin ordning. Lagas 

det mat där går det bra att komma ned och hämta upp till sig, alternativt få det uppskickat om man 

är sjuk.  
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Meddelanden 

Eftersom vi känner omsorg för varandra så var det mötets mening att uppmana alla på 

Slottet att meddela saker av intresse i dessa tider av stor oro, tex via mail. Det skulle tex kunna vara 

eventuell sjukdom, längre resor eller annat som kan påverka andra, så att vi vet att alla har det bra.  

Övernattande besökare 

Vi stänger gästrummet tills vidare och avhåller oss från övernattande besökare i möjligaste 

mån (några undantag i egna lägenheter diskuterades på mötet). 

Daggäster 

Vi har en restriktiv hållning, och i den mån vi har besök försöker vi hålla dem i våra egna 

lägenheter och självklart inte i de isolerade utrymmena. Detta gäller även bud och leveranser. En 

åsikt på mötet var att bud numera inte vill komma in pga smittorisk, så detta utgör inget stort 

problem. 

Samordning av hjälp i vardagen 

Självklart hjälper vi alla som behöver. Fäst en önskan om hjälp på glasdörren i respektive 

trapp. När ärendet blivit gjort, markera då detta, eller ta bort den specifika lappen. 

Vid pennan 

Hanna Wennerström 

 

 


