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Vi går mot ett  
annorlunda julfirande
Jul- och nyårshelgerna är vanligtvis en tid då vi ökar vårt umgänge och träffar 
många. I år är det tyvärr inte lämpligt. För att minska spridningen av covid-19 
måste antalet kontakter mellan människor begränsas.

En vädjan från oss
Julen är en fin tradition, som vi alla vill 
fira tillsammans. Men årets julfirande 
kommer att bli annorlunda på grund av 
pandemin. Myndigheter uppmanar oss 
att begränsa hur och vilka vi umgås med 
under storhelgerna för att skydda de 
mest sköra äldre och minimera risken
för smittspridning. Torsby kommun 
vädjar därför till er som har anhöriga på 
äldreboende att med gott samvete låta era 
äldre stanna kvar och fira (en trevlig) jul 
på boendet istället för att fira tillsammans 
med släkten.

Ett tack från oss 
Vi vill också tacka alla er Torsbybor för att 
ni håller i och håller ut, för allt ni gör. 
Pandemin är inte över än, vi måste hjälpas 
åt att få ner smittan. Det är bara tillsam-
mans som vi kommer igenom det. Alla 
måste ta ett ansvar, så fixar vi detta. 

Vi önskar er en god och annorlunda jul!

Peter Johnsson, kommunalråd
Anna-Lena Carlsson, kommunalråd

Behöver du någon att 
prata med? Du kan ringa 
Jourhavande medmänniska  
08-702 16 80 varje natt mellan  
klockan 21-06.

Bra länkar
www.krisinformation.se
www.torsby.se/corona

Gammal som ung, riskgrupp eller inte. Oavsett vem du 

är vill jag att du stannar upp en sund och lyssnar till 

mina ord. Julen är en av årets stora höjdpunkter. En tid 

för stillhet, en tid för släkt och vänner, en tid för glädje. 

I år kommer högtiden se annorlunda ut. Låten få vara 

så. Låt oss gemensamt ta kloka beslut. Låt oss stå emot 

det vi vill allra mest just nu: att umgås många tillsam-

mans. Du vill inte bli sjuk. Du vill inte smitta någon 

som riskerar livet. Jag vill inte heller bli sjuk.
• Fira julen med bara de närmaste i 

familjen• Träffa släkten digitalt eller ute med 
avstånd• Om du hjälper mig med julhandeln i 

sista stund – håll avstånd!
• Var noga med hand- och hosthygien
• Stanna hemma vid minsta  symtom

Låt en annorlunda jul vara en del av 
minnet. Jag önskar er hälsa och 
glädje. En riktigt god annorlunda 
jul! P.S. I år kommer jag inte in med 
klapparna. Jag ställer säcken utanför. 

Det här är min önskelista till er:

En hälsning från tomten
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