
Tack för att du är med och bidrar till  
ett bra liv, ditt eget och andras, trots coronan.

Om du inte blir smittad av corona, kan du heller inte smitta andra.  
Vi behöver alla försöka finna egna rutiner så coronan finns med i vår vardag, 
rutiner som minskar risken för att smittas och smitta andra.
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Grundskolan och förskolan arbetar på som 
tidigare, och nu är även Stjerneskolan igång 
i sina lokaler, jämfört med i våras då det var 
distansundervisning. 

Stjerneskolan igång igen i sina lokaler
Inledningen av läsåret 20/21 på Stjerneskolan 
är coronaanpassad. Utgångspunkten är Folk-
hälsomyndighetens och Skolverkets rekom-
mendationer. 

Första skoldagens upprop, städrutiner, lunch-
servering och organisation av grupper är 
exempel på där det skett/sker anpassningar. 
Klassrummen ytdesinfekteras och det finns 
både handsprit och ytdesinfektion tillgängligt 
i klassrummen för eleverna.  

Information går löpande ut till elever och 
vårdnadshavare via skolans kanaler och vi 
påminner hela tiden om att vara noga med 
hygien och att stanna hemma vid minsta 
symptom.

Olika åtgärder har vidtagits inom förskola, 
grundskola och gymnasieskola
Du kan läsa om några exempel i förra veckans 
TorsbyBlad. Du kan också läsa på www.
torsby.se/skolstartcorona. 

Har du frågor om skolans och förskolans 
arbete kring att minska risken för smitt-
spridning?
Kontakta den rektor som är ansvarig för den 
skola eller förskola ditt barn går i. 

Välkommen tillbaka till skolan!
Vi hoppas alla elever och all skolpersonal har 
haft ett skönt sommarlov. En del fint väder 
har det ju blivit och möjlighet till hemester 
förhoppningsvis. Nu drar skolan igång igen 
och det är fortsatt en annorlunda skolgång.

Stort tack till alla som håller i,  
håller ut och håller avstånd
Vilken handlingskraft och vilket engagemang 
som vi dagligen ser, från både företag och 
privatpersoner som utför små som stora  
underverk för att göra skillnad i denna kolos-
sala Coronatid! 

Alla hjälps åt och gör sitt yttersta för att klara 
nya utmaningar och prövningar. För det är 
tufft och ingen vet hur nästa kapitel ser ut. 
Det enda vi vet är att tillsammans måste vi 
hjälpas åt för att komma ur detta på bästa sätt. 
Stor eloge till er alla där ute – ingen nämnd 
och ingen glömd. 

Alla företag påverkas på olika sätt och vi på 
näringslivsavdelningen och Tuab finns till 
hands med rådgivning och support. Tveka 
inte att höra av dig om du känner att kraften 
tryter eller har behov av att diskutera kring 
företagsomställning för att klara Corona-
tiden. 

Hälsningar 
Eva Larsson, näringslivschef Torsby kommun, 
eva.larsson@torsby.se, 070-212 54 57

Anna-Lena Carlsson, VD Tuab, anna-lena.
carlsson@torsby.se, 076-816 57 42

Du som brukar åka kollektivt:
• Håll avstånd till varandra
• Undvik trängsel
• Res bara om du måste

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 skriv in den på www.torsby.se/
handla70plus. Tjänsten är kostnadsfri, du 
betalar bara för de varor du köper.

DigidelCenter öppnar igen för besök från 
onsdag 19 augusti. Boka tid hos Henrik på 
073-072 78 95 som svarar på dina frågor 
om mobiltelefoner och datorer. 
Sysslebäcks bibliotek: Onsdagar 13-18 
Torsby bibliotek: Torsdagar 13-17.



Hej! 
Här kommer en 
hälsning från 
Gömmanbergs 
äldreboende i 
Östmark.

Några exempel 
på vad vi gör 
nu i corona- 
tider för att få 
det lite roligare.

Det känns extra viktigt så här i  
coronatider att finna lite olika  
sätt som kan göra tillvaron något 
mer glädjefull, berättar områdes-
chef Siv Eriksson.

Personalen både på Gömmanberg 
och i hemtjänsten är uppfinnings-
rik och finner på olika trevlig-
heter. Med små medel kan vi få 
till lite omväxlining i tillvaron.

Till exempel hade vi nu i sommar 
en eftermiddag med sång och 
musik och sedan firade vi med 
tårta och kaffe. Det var far och 
dotter från Norge, Kjetil och Ceci-
lie Skaslien, som spelade, han är 
t.o.m. nordisk mästare i dragspel. 

Ett annat exempel är pizzakväll 
som personalen ordnade för de 

boende och som uppskatta-
des! Och inte att förglömma 
grillkvällen de ordnade istället 
för valborg som blev inställt 
pga. corona. Och nu i lördags 
var det räkfrossa på en av 
våra avdelningar.

Sedan har alla omsorgsta-
gare inom hemtjänsten fått 
jordgubbar med tillbehör från 
föreningen Östmarksbygden. 
Till Gömmanberg levererade 
föreningen korgar med gott 
och blandat som kex, ost, 
cider m.m. både till omsorgs-
tagare och personal under ett 
par veckor så att man kunde 
ordna lite helgmys! Ett stort 
tack för denna guldkant!

Vi planerar att under hösten 
ha mera sång och musik. T.ex. 
kommer Kjetil och Cecilie 
tillbaka.

Och väldigt roligt var det när 
barnen från Östmarks skola 
och fritids var här och klädde 
midsommarstången och sjöng för 
personal och boende.

Vi har fått några privata bidrag 
för att kunna genomföra detta, 
t.ex. från föreningen Östmarks-
bygden. Många bäckar små.

Förstås har vi också plexiglasbord 
så att vi kan genomföra besök på 
ett tryggt sätt när våra omsorgsta-
gare får besök från nära och kära.

Vill du veta mer om hur vi jobbar, 
ring områdeschef Siv Eriksson, 
tfn 070-180 82 19.

På bilderna 
Övre vänstra: En myskväll med 
bl.a. Mats Nordqvist till vänster, 
Aina Persson fram till höger och 
Gunborg Jonsson.

Övre högra: Cecilie och Kjetil  
Skaslien spelar och sjunger.

Nedre vänstra: Arla Persson vid en 
av myskvällarna.

Nedre högra: Gunborg  
Jonsson vid en annan av myskväl-
larna.


