Bara en när
man handlar
- för att minska risken
för smittspridning
Från 6 mars gäller en regel om att man
bara ska vara en i sällskapet när man
går i affären och handlar, inte gå två
eller i grupp.
Det är Folkhälsomyndigheten som beslutat om det som en av åtgärderna för att
minska risken för smittspridning.
Personer i behov av stöd samt barn är
undantagna från uppmaningen att gå in i
butiker en och en.

Vill du låna böcker m.m. på
biblioteket och få din bokkasse lämnad till dig på
utsidan av biblioteket?
Om du inte vill gå in på biblioteket, men
gärna vill låna böcker, tidskrifter eller
filmer så går det alldeles utmärkt.
Biblioteket hjälper gärna till att plocka
ihop en kasse till dig och lämnar på utsidan om du inte vill komma in.
Vet du inte vad du vill ha? Ring så hjälper vi dig, Torsby bibliotek 0560-161 08
och Sysslebäcks bibliotek 0560-166 44.
Har du internet, så kan du gå in på
www.bibliotekvarmland.se där du kan
låna, låna om, reservera böcker m.m.

Gränsvägar har stängts av
Förra veckan stängde polisen av gränsvägar mellan Sverige och Norge med flyttbara hinder. Det är körfältet från Norge
mot Sverige som har stängts av.
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I vår kommun gäller det Rv62 Höljes,
länsväg 947 Östmark och länsväg 961 Bograngen. (Men behörig trafik får passera.
All info om detta finns på Transportstyrelsens hemsida.)
Välj dessa överfarter
Polisen hänvisar till att man ska åka över
vid dessa gränsövergångar om man ska till
eller från Norge:
• Riksväg 66: Norr om Tandådalen vid
Stötens skidanläggning
• E16: Vittjärn
• Riksväg 61: Eda
• E18: Hån

För dig som vill komma in, ber vi att du
håller avstånd, gör snabba ärenden och
om möjligt använder automaterna för
sjävbetjäning.
Om du bara ska lämna åter böcker etc.
finns återlämningslådor; i Sysslebäck på
framsidan, i Torsby på baksidan.

Planen är att öka närundervisningen på Stjerneskolan
Under pågående vecka (vecka 10) har årskurs 1 närundervisning på plats i skolans
lokaler, övriga årkurser har fjärrundervisning.
Planen fram till påsklovet är närundervisning för tre årskurser i taget. Beslutet
tas i slutet av denna vecka i dialog med
Smittskydd Värmland, utifrån läget kring
smittspridningen. Planen har skickats ut
till elever och målsmän, även med förvarning om att den kan ändras om smittspridningen kräver det.

