
Håll ut - Håll avstånd - Håll kontakt 
och var källkritisk
Alla. Ja alla har ansvar för att hjälpas åt att minska spridningsrisken  
och skydda varandra, och de som är mest utsatta.  

Vad händer i Torsby kommun?
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Sök svaren hos trovärdiga källor!
Allting går fort nu och det kan vara svårt att 
hänga med i senaste rönen. Det kan också lätt 
bli ryktesspridning med felaktig information i 
omlopp.

Torsby kommun och andra kommuner och 
myndigheter följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Aktuell och bekräftad information finner du på  
www.krisinformation.se

Följ också gärna Torsby kommun på  
www.torsby.se/corona och på  
www.facebook.com/torsbykommun

Studenten blir annorlunda i år.  
Låt det vara så. 

Skolavslutningen närmar sig med stormsteg 
och vi vill påminna er om vad som gäller kring 
avslutningsdagen den 12 juni. Precis som vi 
meddelat tidigare följer vi myndigheternas 
rekommendationer för att minska smittsprid-
ningen av covid-19.  

•  Eleverna kommer att samlas klassvis eller 
gruppvis och få sina betyg. 

•  Utspring blir klassvis eller gruppvis och vid 
olika tidpunkter. 

• Varje student får ha med max två anhöriga 
utanför respektive utgång vid angiven plats. 

•  För att undvika stora folksamlingar om-
beds man att lämna skolområdet innan nästa 
utspring. 

Alla bör enligt allmänna råd avstå från större 
sociala sammanhang, däribland studentfester. 
Större gemensamma ceremonier, samlingar 
eller parader bör också undvikas. Så skriver 
Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.  

Självklart följer vi på Stjerneskolan detta.  
Vi ordnar därför varken studentbal eller student-
lunch. Eventuella andra rykten är felaktiga. 

Vad ska du göra i sommar? 
Vill du tipsa oss? Gör gärna det!

Kom förbi oss på Torsby turistbyrå för att 
få hemestertips! Låt dig imponeras av det 
utbud som finns i vår kommun.

Du kan få tips på vandringsleder, sevärd-
heter eller annat som du funderar på. 

Kanske har du själv något som du tycker att 
vi bör veta om, en bra stig, något naturfeno-
men eller liknande? Turistbyrån tar gärna 
mot dina tips. Besök också vår webbsida, 
visittorsby.se, där hittar du information om 
aktiviteter i hela vår vidsträckta kommun.

Fototävling - vinn presentkort
Turistbyrån har en fototävling just nu.  
Ta din bästa picknick-bild, skicka in till oss 
och var med och tävla om presentkort. 1:a 
pris 3000 kr, 2:a pris 2000 kr, 3:e pris 1000 
kr. Du skickar in din bild till turist@torsby.
se, via vår Facebook-sida eller Messenger. 
Tävlingen pågår till 29 maj.

Deltar du i tävlingen godkänner du att Visit 
Torsby får använda din bild.



Hjälp att handla matvaror och medicin?
Du som är 70 år eller äldre kan få hjälp med 
att handla mat och medicin. Ring in din 
beställning till oss på tfn 0560-160 10, helgfri 
måndag-torsdag kl. 9-12. 

Eller så kan du skriva in din beställning på 
www.torsby.se/handla70plus. Tjänsten är 
kostnadsfri, du betalar bara för de varor du 
köper.

Bengt Berg och Anders Berg sänder en hälsning i coronatider

Det gäller att göra något positivt 
när det är hårda tider, att vara 
kreativ på hemmaplan, säger 
Berg och Berg och så startade 
de Hållplats E45.

Coronan förde samman Bengt Berg 
och Anders Berg vilket resulterade 
i Hållplats E45, en webbsändning 
på Facebook. 

Nu är det bara att hålla ut och 
kommunicera med människor 
både nära och i fjärran hälsar 
Bengt och Anders. 

Kulturquizet fortsätter
Det finns frågor uppsatta i skyltfönstrena på 
affärer i Torsby centrum. Skaffa din tipskupong 
på biblioteket och ge dig ut på quiz. Nya frågor 
varje vecka. Pågår denna vecka och en vecka 
till, t.o.m. söndag 7 juni. Tre vinnare utses, du 
kan vinna presentkort. Dragningen sker 8 juni.
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Torsby Skidtunnel & Sportcenter
Skidtunneln öppnar 1 juni och vi vill att 
du ska kunna känna dig säker när du  
besöker oss. Därför ber vi dig läsa ige-
nom de åtgärder som vi vidtagit och de 
rekommendationer vi ger. All informa-
tion finns på skidtunneln och på vår 
webb www.skidtunnel.se/corona.

Där finner du också en film. Där berättar 
Anna Lindqvist som är platsansvarig vad 
man gjort för åtgärder.

Valbergsstugans omklädningsrum öpp-
nar igen 1 juni. Men vi uppmanar ändå 
alla att byta om och duscha hemma. 

Senioröppet på skidtunneln
Skidtunneln har extra öppet enbart för 
gäster som är 70+ eller som tillhör en 
riskgrupp, torsdagar kl. 7-9, hela juni. 

Hej förening!  
Ska ni ha något läger etc. i sommar?

Kommer din förening att ordna något som-
marläger eller kollo etc. för barn födda 2002 
eller senare? Berätta för oss senast onsdag 27 
maj. Väldigt kort varsel, men det är länsstyrel-
sen som bett oss fråga alla föreningar. Brev har 
också sänts direkt till föreningarna.

Viktigt att barn får fortsätta vara aktiva
Folkhälsomyndigheten trycker på vikten av att 
barn fortfarande får ha tillgång till läger- och 
kolloverksamhet. Det främjar deras hälsa och 
att det är viktigt att de får fortsätta med nor-
mala aktiviteter. Men tyvärr har coronapande-
min ändrat på så mycket.

Därför vill länsstyrelsen veta detta. Sänd ditt 
svar till vår säkerhetssamordnare på e-post: 
christina.lech@torsby.se. 

På torsdag 28 maj kl. 11 sänds det tionde och sista Hållplats E45 för denna säsong.  
Alla program kan ses även i efterhand på Youtube, sök efter Hållplats E45. 


