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Till dig som blir sjuk i Covid-19 och till alla er som 
vill hjälpa till 

Vi på ByggVesta skulle vilja komma med en uppmaning till alla våra hyresgäster 

med anledning av den samhällssituation som drabbat oss alla genom utbrottet av 

Covid-19. Vi tror att det här är en tidpunkt då vi alla har en anledning att komma 

samman och hjälpas åt. Att vi inte ska drabbas av panik utan hitta lösningar för de 

som är ensamma och i riskzonen eller som blir sjuka. Så – vår idé är att du som är i 

riskzonen eller sjuk och därmed isolerad i hemmet ska kunna få hjälp av dina 

grannar om du inte har någon annan.  

Hör helt enkelt av dig till oss via mejl connect@byggvesta.se om du inte har 

möjlighet att gå till affären eller apoteket så skickar vi ut ett meddelande till de 

andra hyresgästerna där du bor med en vädjan om hjälp, givetvis utan att lämna ut 

dina personuppgifter. Om och när vi hittar någon som kan hjälpa till så matchar vi 

helt enkelt ihop er. Vi hoppas att ni som är friska har överseende med att ni får 

sådana meddelanden under en period. 

Behåll lugnet, tvätta dina händer samt skydda och hjälp alla omkring dig som är i 

riskzonen – då kommer vi tillsammans att komma starkare ur det här. 

 

Varma hälsningar, 

Teamet på ByggVesta Fastighetsförvaltning 

mailto:connect@byggvesta.se


     

 

 

 

Connect@ByggVesta.se 

 

 

To you who are ill in Covid-19 and to all of you 
who want to help 

We at ByggVesta would like to come up with an invitation to all our tenants 

because of the social situation that affected us all as a result of Covid-19. We 

believe this is a time when we all have a reason to come together and help each 

other. That we should not panic but find solutions for those who are lonely and in 

the risk zone or fall ill. So - our idea is that you who are at risk or sick and thereby 

isolated at home should be able to get help from your neighbours if you have no 

one else. 

Simply contact us via e-mail connect@byggvesta.se if you do not have the 

opportunity to go to the store or pharmacy and we will send a message to the other 

tenants where you live with a request for help, of course without disclosing your 

personal information. If and when we find someone who can help, we simply 

match you. We hope that you who are healthy have the indulgence of receiving 

such messages for a period of time. 

Keep calm, wash your hands and protect and help everyone around you who is at 

risk - together we will come out stronger from this. 

 

Best regards, 

The team at ByggVesta Fastighetsförvaltning 
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