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Vi går mot ljusare tider men ...

Det är fortfarande detta 
som gäller för oss alla
Alla har ett eget ansvar för att göra vad 
man kan för att minska risken för smitt-
spridning.

Följ det Folkhälsomyndigheten säger 
(oavsett om du är vaccinerad eller inte):

• Stanna hemma om du har symtom på 
covid-19. Stanna hemma även om du 
bara känner dig lite sjuk  

• Håll avstånd till andra, både inomhus 
och utomhus

• Tvätta händerna ofta med tvål och 
vatten

• Undvik platser med trängsel. 
• Umgås i en mindre krets, undvik nya 

nära kontakter
• Vid symtom, stanna hemma och  

testa dig. Väntar du svar på testet, 
stanna hemma. 

• Arbeta hemifrån om det finns möjlighet 
så ofta du kan.   

• Res på ett så smittsäkert sätt som  
möjligt. 

• Var försiktig när du besöker personer 
som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.  

• Vaccinera dig när det blir din tur.

Pandemin är kvar och vi 
måste fortfarande följa 
myndigheternas regler 
för att restriktionerna ska 
kunna tas bort enligt  
Regeringens och Folk-
hälsomyndighetens plan.
Regeringen och Folkhälsomyndigheten 
har från 1 juni mildrat på kraven om hur 
många som max får samlas vid allmänna 
sammankomster och offentliga tillställning-
ar och det planeras bli ännu fler lättnader  
1 juli och i september. Barn får åka på cuper 
och läger och det har rent allmänt blivit lite 
mer lättare på flera områden.

Men om det faktiskt kommer att bli fler 
lättnader är helt avhängigt om vi följer de 
råd och rekommendationer som myndig-
heterna har bestämt och förstås vaccinerar 
oss när det är vår tur.

Gör vi det har vi stora chanser att ta oss ur 
pandemin och successivt återgå till ett mera 
normalt liv.

Så låt oss alla hjälpas åt. Självklart gör vi det.

Annorlunda även i år
Skolavslutningen är annorlunda även i år, 
vi är fortfarande i en pandemi. Även om vi 
gärna vill umgås som vanligt, så gäller det 
fortfarande att hålla i och hålla ut! 

Ta en sommarlovsfika med de du vanligtvis 
umgås med! Håller vi i restriktionerna ett 
tag till, så hoppas vi att vi till skolavslut-
ningen 2022 kan välkomna alla nära och 
kära igen! 

Torsbyrunda på skolavslutningshelgen 
10-13 juni kan du gå en ny Torsbyrunda 
med kontroller som sitter centrumnära.  

 

Skolavslutningen på  
Stjerneskolan 
Studenterna springer ut klassvis freda-
gen den 11 juni. Precis som ifjol är det en 
maxgräns på två anhöriga per elev, vilket 
vi vill att alla respekterar.  

Allmänheten kan ta del av utspringet via 
Stjerneskolans facebooksida www.face-
book.com/stjerneskolan  och via skolans 
webbplats www.stjerneskolan.se. 

Där finns också tidsschema för de olika 
klasserna.  



 

Tack till alla som hjälpt till 
med handlingstjänsten för  
70 plus 
Torsby kommun vill passa på att 
tacka Conny Staaf, Norra Ny Utveck-
ling, Röda korset, Tempo Ambjörby, 
Svenska kyrkan, kommunens arbets-
marknadsavdelning samt alla hand-
larna som ställt upp under den tid 70 
plus har fått hjälp att handla. 
En stor eloge till er alla, ni har gjort en 
jättebra insats!

Fler får samlas, men 
inte överallt 
Som de flesta säkert vet så gäller nya 
regler från och med 1 juni 2021 för hur 
många som får samlas vid allmänna 
sammankomster och offentliga tillställ-
ningar. 

Däremot är det inga ändringar vid  
privata sammankomster. 

Privata sammankomster 
Vi vill påminna om att fortfarande gäller 
max 8 personer vid privata samman-
komster. Och det är du som hyr ut loka-
len som ansvarar för att det inte är fler. 
Det betyder att studentfester, 50-årskalas, 
dopkalas eller liknande fortfarande inte 
får ha fler än 8 deltagare. 

En påminnelse om de nya och de oför-
ändrade reglerna sändes ut i förra veck-
an till alla föreningar som har lokaler att 
hyra ut.

Håll dig uppdaterad
Tänk på att du som lokaluthyrare/an-
ordnare förväntas hålla dig uppdaterad 
om ändringar som görs i lagstiftningen, 
deltagarbegränsningarna och vilka res-
triktioner som gäller i just ditt län.
Läs t.ex. på www.krisinformation.se

Digitalt national-
dagsfirande 
För andra året i rad blev det ett digi-
talt firande av nationaldagen i Torsby 
kommun. På vår webb www.torsby.
se kan du filmer med bildspel och tal 
och musik. Där medverkar bland annat 
årets talare säkerhetssamordnare Kicki 
Lech och kulturskolan. 

Tidsbokning för vaccination i Värmland mot 
covid-19. Preliminär plan.
Region Värmland släppte nyligen planen för vaccination för de kommande åldersgrup-
perna. Planen finns att läsa på 1177.se, på regionens hemsida och Facebook, och vi  
presenterar den även här. Bokningsbara tider erbjuds cirka två veckor efter att tidsbok-
ningen öppnar och du får tid för din andra dos cirka sju veckor efter den första dosen. 
Tidplanen är preliminär och bygger på hur mycket vaccin som kommer till Värmland.

Du som är 40-44 år:  ................Tidsbokningen öppnar under vecka 24
Du som är 35-39 år:  ................Tidsbokningen öppnar under vecka 25
Du som är 30-34 år:  ................Tidsbokningen öppnar under vecka 26
Du som är 25-29 år:  ................Tidsbokningen öppnar under vecka 27
Du som är 18-24 år (*):  ...........Tidsbokningen öppnar under vecka 28

(*) Du måste ha fyllt 18 år för att få vaccinera dig.              Uppdaterad senast 2021-06-04


