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Informasjon V7 – for pandemi koronavirus                                    
 

Bodø den 08.04.2020      

 
 
Hei alle sammen,  
 
Noen fakta som oppdateres: 
 
Vi har 1 stk som er hjemme på egenmelding og sykt barn, el må passe barn med stengt skole 
eller barnehage. 
 
Vi har 1 stk som er hjemme i korona karantene. 
 
Det har vært «business as usual» her siste to ukene – det er ikke særlig mere sykdom nå en 
vanlig for årstiden. 
 
Vi er noen som er tilstede på kontoret hele tiden, resterende er på hjemmekontor og online for 
både møter og telefoner hele tiden – det fungerer bra, åpningstider er som vanlig fra 07.00.  
Vi legger inn på arbeidslista hver uke hvem som er tilstede på kontoret.  Våre montører må 
også tenke på at vi skal være minst mulig folk på kontoret – ikke møt opp uten en grunn – det 
er et felles ansvar vi alle har. 
 
Solar og andre leverandører har ikke noen problemer med å levere varer til oss. 
 
Det er pr i dag ingen prosjekter som er nedstengt eller vi ikke kan drive på vanlig måte. 
 
Det er 79 smittet i Nordland og 23 smittet i Bodø nå. 
 
Vi har trukket alle permisjonsvarsel og ser at vi heller trenger innleie i noen grad også etter 
påske.  Vi har sett fremover en til to uker etter påske slik det er nå.  Det har vært noe mindre 
småservice oppdrag siste tiden men vi har bra med større oppdrag som vi har kunnet 
omprioritere på. 
 
Det blir en avslutning på prosjektet Firkanten og Ramsalt nå fremover.  Det er en del 
næringsarealer på Ramsalt vi håper på å få være med på og prosjektet The Storm skal 
oppbemannes ganske mye fremover.   
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Så lenge det ikke skjer noe drastisk som at dem stenger ned et anlegg så ser det bra ut med 
arbeidssituasjonen.  Det ringer noen flere nå og skal ha gjort mindre jobber også. 
Vi så i nyhetene i går at frisører og skoler og flere skal åpnes gradvis igjen etter påsken og da 
begynner kanskje hjulene å rulle litt mere for bransjen også. 
 
Absolutt alle i firmaet gjør alt for å unngå permitteringer, dere har alle gjort en meget god 
jobb med å skaffe oppdrag frem mot påske.   
 
Flere firmaer i Nordland har måttet permittere i disse dager men det har vi sluppet.  Vi har 
faktisk kunnet hjelpe både firmaer i Haneseth-gruppen og våre «argeste» konkurrenter med å 
leie inn fra dem.  Vi tror at det er en bra ting å gjøre – det er solidarisk for elektrikerne i byen 
og kanskje blir det husket til en annen anledning.   
 
Det er fordi det ligger i vår ryggrad å oppføre oss ordentlig, og vi skal alltid være byens beste 
arbeidsplass J - og ta vare på folkene våre på den beste måten. 
 
Her er statistikk for Nordland fra Nelfo som kom i dag. 
 
 
 

 
 
 
Det har vært en god del anbud som er blitt regnet siste tiden og det er ikke bare i Bodø og 
Salten, vi har også regnet flere plasser i Nord Norge.   Det er kommer lovnader fra nasjonalt 
hold om at det skal settes i gang prosjekter for å få flere i arbeide og det kommer vi til å 
merke.  Jeg spår en meget hektisk høst – så det er bare å gjøre seg klar J  
 
Til slutt vi jeg berømme dere alle sammen.  Det har til nå gjennom denne krisen ikke vært 
«surmuling» eller dårlig stemning på jobb. Dere har alle bare gått på og gjort alt hver enkelt 
har kunnet gjøre for å holde alt i gang og det står det stor respekt av. 
 
Dere er en fantastisk gjeng å jobbe i lag med – også når det «blåser som verst».  Vi er vel 
vitende om at mange har strukket strikken lagt den siste tiden for å stå på, det har vært krav 
fra kunder, sykdom og fravær, det er vanskeligheter på Ramsalt, det er sluttspurt på Firkanten, 
det er syke barn og det er masse greier å stri med for oss alle sammen. 
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Så takk for at dere alle har holdt humøret oppe, takk for en fantastisk innsats inn mot påsken 
og selv om det blir ei spesiell påske for oss alle, så kan det vel bli ei god påske. 
 
Ta vare på alle rundt deg og – VASK HENDER OFTE og ta deg et godt glass vin i kveld for 
– det har du fortjent J 
 
 

Ønsker dere alle ei flott påske J  
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Generell info: 
 
 
Det er viktig at den enkelte følger med selv på nettet om alt som skjer, men vi skal også 
informere fra bedriften side både via mail, facebook og intranett.   
 
Link facebookside : https://www.facebook.com/groups/1751205311793462/?ref=bookmarks 
 
Link intranettside: https://intranett.bodo.haneseth.no/Innlogging 
 
Link til Bodø Kommunes side om korona: https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-
koronaviruset/ 
 
Link til folkehelseinstituttet : https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 
 
Vi har etablert en beredskapsgruppe som møtes for å håndtere virkningene som kommer av 
korona viruset bestående av ledelsen i bedriften, økonomi, tillitsvalgte og verneombud. 
 
Deltakere er Kjell Hansen, Steinar Nesheim, Thomas Karlsen, Andre Johnsløv, Britt-Mari 
Eliassen, Ivar Grytvik, Emil Haugen og Jimmy Shave. 
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