Bokbussen kommer
även nu i coronatid
Bokbussen har hela tiden kört enligt
turlistan. Varje fyraveckorsperiod stannar den på över hundra hållplatser.
Välkommen ombord!
Det har gjorts en hel del för att det ska
vara så säkert som möjligt att både låna
och lämna böcker. Det är t.ex. begränsat
antal besökare i bokbussen, och vid besök
på skolor får max tre elever komma in i
bussen åt gången.
Låntagarna kan få hjälp att låna och lämna
böcker utanför bussen, för att slippa gå in,
om man inte vill det.
Böcker som återlämnas ställs i en återlämningsvagn innanför dörren och naturligtvis finns det plexiglas och handsprit.
Saknar du en hållplats nära dig?
Just nu planeras den nya turlistan för
2021/2022. Hör gärna av dig med förslag
till bokbussen@torsby.se eller 070-222 07
39. På www.torsby.se/bokbussen kan du
se turlistan.

Badhusen öppnat i liten skala
Måndag den 22 mars öppnade TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet för allmänheten i mycket liten skala. För att undvika
trängsel är det en del regler som gäller:

TorsbyBladet 2021-03-25

Du måste förboka tid och du får bada max
två timmar. Ring och boka tid på TorsbyBadet 0560- 166 00 eller Sysslebäcksbadet
0560-166 36.
På TorsbyBadet är maxantalet 40 personer
samtidigt och max 3 i omklädningsrummen. På Sysslebäcksbadet är maxantalet
10 personer och endast 1 åt gången i
omklädningsrummen.
Här finner du mer information om vad
som gäller
* www.torsby.se/torsbybadet och
* www.torsby.se/sysslebacksbadet.

Omställningscheckar
för företag
Än finns möjlighet att söka de omställningscheckar för företag som Region
Värmland tagit fram under pandemin.
Checkarna riktar sig till företag med upp
till 49 anställda och varje enskilt företag
kan ansöka om maximalt 150 000 kronor.
Samma företag kan beviljas stöd vid två
tillfällen så länge inte totalen överstiger
150 000 kronor. Stödet går att söka till
och med september 2021.
Vill ditt företag ha hjälp att söka?
Hör av dig till Ingela Bönström Brusgård på Torsby Utveckling AB, Tuab tfn
076-801 61 75, e-post: ingela.bonstrom.
brusgard@torsby.se. Du kan också läsa
mer på regionvarmland.se/omstallningscheckar.

Fortsatt en årskurs i taget
med närundervisning på
Stjerneskolan
I samråd med Smittskydd Värmland är
det närundervisning på plats i skolans
lokaler fortsatt för en mindre grupp.
Under vecka 12 för årkurs 2 och under
vecka 13 för årskurs 3 och 4. För övriga
årskurser gäller fjärrundervisning.
Hur upplägget blir efter påsklovet
bestäms under nästa vecka.
Lärare kan fortfarande ta in grupper/
enskilda elever för undantag, precis som
tidigare. Det kan gälla prov, praktiska
moment eller stöd.

Vaccinationsläget

Alla kommunens omsorgstagare i vård
och omsorg och LSS, som tackat ja till
vaccination, är nu vaccinerade med två
doser. Nu vaccineras endast nytillkomna
omsorgstagare.

