
Nu kommer brevet till 
85 plus om vaccination 
mot covid-19 
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Olika regioner i Sverige informerar på 
olika sätt, men i Värmland kommer det 
ett brev hem till alla som är 65 år eller 
äldre och som är folkbokförda i Värm-
land. Det är Region Värmland som an-
svarar för brevet och för vaccinationen. 

Brevet till de äldsta, de födda 1936 eller  
tidigare, kommer nu i veckan (vecka 7).  

Det är du som är 85 år eller äldre som får 
brev i första omgången. Detta för att man 
vill att ni som är allra äldst ska bli vaccine-
rade först. Därefter får du som är 75 år och 
äldre brev och sedan du som är 65 år och 
äldre.

I brevet berättar Region Värmland hur det 
går till när du bokar din tid för vaccine-
ring. Det finns en e-tjänst på www.1177.se 
där du loggar in med ditt mobila BankID 
och bokar din tid. Det kommer också att 
finnas ett telefonnummer som du som inte 
har något BankID eller inte vill använda 
det, kan ringa till för att boka din tid. Allt 
står i brevet. Du kan inte boka tid via din 
vårdcentrals telefonrådgivning eller sjuk-
vårdsrådgivningen 1177 på telefon. 

Det är gratis att vaccinera sig.  

Det kommer att finnas två vaccinations-
mottagningar - en i Torsby och en i Likenäs 

• Torsby: Valbergsängens sporthotell, 
Valbergsängen 12, konferenslokal  
“Björnen” 

• Likenäs: Vårdcentralen, Krokbacksv. 1,  
ingång från baksidan, i gavelbyggnaden

Du kan välja att vaccinera dig på vilken av 
vaccinationslokalerna du vill i Värmland. 
Vilken ort och lokal du väljer anger du/
berättar du när du anmäler dig. 

Region Värmlands information om  
vaccination finner du på  
www.1177.se/varmland/vaccin-covid-19. 

 

Stjerneskolan erbjuder  
lovskola under sportlovet
Eleverna vid Stjerneskolan erbjuds lov-
skola under sportlovets tre första dagar. 
Det är aktuellt för en elev som riskerar att 
inte nå E i någon kurs i matematik, engel-
ska eller svenska. Eller om eleven behöver 
övergripande hjälp med sitt gymnasie-
arbete, möjlighet att sitta ned och arbeta i 
lugn och ro eller har missat ett prov.  

Behöriga lärare i matematik, svenska 
och engelska kommer att vara på plats. 
Eleverna har informerats och har fått göra 
intresseanmälningar för lovskolan.  

Lev säkert under sportlovet
Smittspridningen av covid-19 är fort-
farande allvarlig. Risken för att få och 
sprida viruset ökar ju fler du träffar. 

Under sportlovet (och annars också 
förstås) tänk på:

• Begränsa antalet nya nära kontakter. 
Umgås bara i en mindre krets.   

• Risken för smittspridning är högre vid 
längre vistelser inomhus. exempelvis 
vid delat boende.   

• Planera för att kunna hålla avstånd 
till andra och undvik situationer där 
det är risk för trängsel, gäller även 
utomhus.  

• Har du symtom som kan bero på 
covid-19 då ska du isolera dig. Stanna 
hemma eller i ditt boende och testa 
dig för covid-19, även om du inte 
befinner dig i din hemregion. Ha 
spårkortet redo i handen, så att det 
inte bildas kö. 

Vi har alla ett eget ansvar. Hjälp till att 
minska risken för smittspridning. 


