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Känner du någon som ännu inte har  
vaccinerat sig? Eller har du själv inte gjort det?

De närmaste två veckorna har Region Värmland flera drop-in-tider då du 
kan komma utan att boka i förväg för att göra det så enkelt som möjligt. 
Här är tiderna i Torsby och Likenäs. Drop in gäller bara dos 1.

Drop in i Torsby, utan tidsbokning

• Fredag 24 september kl. 8.30-14

• Lördag 25 september kl. 11-13 

• Tisdag 28 september kl. 9-11.30

I Torsby kan du vaccinera dig på 
Valbergsängens Sporthotell, Valbergs-
vägen 12, i lokalen ”Björnen”. 

Drop in i Likenäs, utan tidsbokning

• Torsdag 23 september kl. 9-12 och 18-19 
• Torsdag 30 september kl. 9-10

Vaccinationsmottagningen finns i samma 
lokal som vårdcentralen Likenäs på 
Krokbacksvägen 1. Entrén till vaccinatio-
nen finns på baksidan av vårdcentralen, i 
gavelbyggnaden.

Drop in finns också på många andra orter i Värmland 

Alla orter, datum och tider finner du på 1177.se: https://bit.ly/3lDrATD 
Om du får din dos 1 på ett ställe kan du numera få din dos 2 på ett annat. 

Vaccination är ett viktigt redskap för att mota bort pandemin

Enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten är en hög vaccinationstäckning den viktigaste 
förutsättningen för att kunna häva fler restriktioner. Därför fortsätter Folkhälsomyndigheten 
att uppmana allmänheten att vaccinera sig. Det är gratis att vaccinera sig.

Nya allmänna råd från 29 september 

Från och med 29 september kommer det att finnas nya allmänna råd från Folkhälso- 
myndigheten. Det kommer då att vara olika regler och rekommendationer för 
personer som är vaccinerade och för de som inte är vaccinerade.  
Det kommer att vara strängare regler och rekommendationer för de som inte 
är vaccinerade, men vi vet inte i dagsläget hur dessa regler kommer att bli, 
men det kommer myndigheterna att meddela nämare den 29 september.

Bokningsbara tider i Torsby

• Fredag 24 september kl. 14-14.30

• Lördag 25 september kl. 13-14 

• Tisdag 28 september kl. 11.30-12

Lokal: Se ovan

Bokningsbara tider i Likenäs

• Torsdag 23 september kl. 19-20

Lokal: Se ovan

Bokningsbara tider finns också på många andra orter i Värmland 

Alla orter, datum och tider finner du på www.1177.se/sa-far-du-vaccin-covid-19. 
Där bokar du dig via deras e-tjänst. Eller så ringer du 010-831 80 70 vardagar kl. 8-16  
för att boka dig. Dos 1 och dos 2 behöver numera inte tas på samma mottagning. 

Om du hellre vill boka en tid ...

Vill du ha en  
annan tid?
Ring i så fall Birgitta 
Olsson på vårdcentra-
len på 070-688 40 35  
så finner ni en tid som  
passar dig. 


