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Med reservation för ändringar. 

Vi håller i, vi håller ut och vi hjälps åt i Essunga kommun!
Den nuvarande coronapandemin har ställt vår 

värld på ända. Ingenting är sig likt. Ansträngning-
arna och de mentala påfrestningarna är oerhörda 
och smärtan hos de som förlorat en anhörig eller 
som oroar sig för anhöriga genomsyrar samhället. 
Det är svåra tider för alla som 
på olika sätt påverkas av och 
som ska hantera sjukdomsut-
brottet av covid-19. 

I denna omvälvande tid är det 
därför högst mänskligt att vilja 
ta till sig varje positivt budskap 
såsom nyheternas rapporteran-
de om platåer i statistiken, ök-
ande provtagning och omvärldens lättnande av res-
triktioner. Sommaren står för dörren och vi längtar 
och drömmer om fina sommardagar med vänner 
och familj runt omkring oss. Det är lätt att förstå 
att alla vill återgå till det som för inte alls så länge 
sedan var en förhållandevis trygg vardag. 

Vi kommer en dag att vara där igen, men det kom-
mer inte att bli som förr. På gott och på ont. Men 
för att kunna återkomma till den vardag vi längtar 
efter måste vi ändå inse att vi fortfarande befinner 

oss mitt i en extraordinär händelse. Det är inte 
över än. Sjukdomen covid-19 drabbar fortfarande 
människor överallt i världen, i Sverige och i vårt 
lokalsamhälle. Det är viktigt att vi förstår de regio-
nala skillnaderna i smittspridningens olika förlopp 

när det pratas om utplanande 
kurvor i den statistik som pre-
senteras på nyheterna. Det är 
fortfarande en stor belastning 
på den utökade IVA-sjukvår-
den och den hårt arbetande 
personalen inom sjukvården 
gör sitt yttersta för att ta hand 
om våra sjuka runt om i landet. 

Vi måste göra allt vi kan för att skydda våra risk-
grupper och var och en måste se det personliga an-
svaret för att minska smittspridningen i samhället. 
På så sätt bidrar vi till att sjukvården orkar med si-
tuationen och vi skyddar nära och kära.  

Det är trösterikt att se hur människor ställer upp 
för varandra i dessa tider. Många fantastiska ideella 
insatser och arrangemang lyser upp vardagen för 
många som nu är i behov av hjälp och stöd. I Ess-
unga ställer föreningar och kyrkor upp med sam-

talsstöd och praktisk hjälp till de som tillhör  risk-
grupper. Grannar, vänner och bekanta hjälper till 
när det behövs. Näringslivet anpassar sig så risken 
för smittspridning minskas. Detta är oerhört bety-
dande för våra invånare och för vårt lokalsamhälle. 
Ett stort, stort tack till alla er som på olika sätt  
bidrar till att vi tar oss igenom detta! 

Take Away-bibliotek fortsätter! Du som vill låna 
utan att behöva gå in på biblioteket kan ringa och 
göra en beställning. Vi möter upp utanför entrén 
till biblioteket och lämnar din beställning. Ring 
0512-570 47. 

Öppettider 15 juni - 17 augusti

Måndag, tisdag och torsdag 10-13 och 16-19
Onsdag och fredag stängt. 
Obs! Torsdag den 18 juni har vi öppet 10-13.
Veckorna 29 och 30 har biblioteket stängt, då kan 
du läsa tidningen i kommunens reception 10-12. 

Använd gärna våra digitala resurser, du hittar dem 
på www.essunga.se/biblioteket.html. 

Bok-quiz! 

Ta en promenad i den fina naturen runt om i 
kommunen, samtidigt som du svarar på frågor om 
böcker. Quizet gör du i appen GPS Quiz, och det 
finns tillgängligt från 15 juni. Mer 
info hittar du på www.essunga.se/
biblioteket.html eller på vår Face-
booksida Essunga kultur och bib-
liotek. 

Biblioteket under sommaren

Ansökan om tider i idrottshallar
Nu är det dags att ansöka om tider i kommunens 
idrottshallar för höst- och vårterminerna 2020 - 
2021. Ni hittar ansökningsblanketten på kommu-
nens hemsida www.essunga.se/motesplatser.html. 
Ansökningarna ska vara kommunkontoret tillhan-
da senast fredagen den 26 juni.

Öppettider kommunkontoret
Måndag 22 juni - fredag 7 augusti har telefonväx-
eln och receptionen öppet kl. 10-14 (lunchstängt 
mellan 12-13).  

Stöd till dig som tillhör en riskgrupp
För att skydda våra äldre och våra riskgrupper har 
det skickats ut en folder till kommunens invånare 
som är 70+ med information om olika sätt att få 
stöd i rådande tider. Om någon saknar denna kan 
man ringa till kommunens växel 0512-570 00 för 
att få ett nytt utskick. 

Frågor och svar gällande coronaviruset
På kommunens hemsida under menyn Frågor om 
corona och covid-19 finns samlad information om 
hur coronaviruset påverkar Essunga kommuns 
verksamheter. Sidan uppdateras kontinuerligt. 
Undrar du något kan du även ringa kommunens 
växel 0512-570 00. 

Privata aktörer inom vård och omsorg 
I en kris har kommunen ett geografiskt områdes-
ansvar. Det innebär ett visst samordningsansvar 
för all verksamhet som finns inom kommunens 
geografiska yta. I den pågående corona-pande-
min är detta aktuellt när det gäller privata aktörer 
inom vård och omsorg i fråga om självtester för 
personal och skyddsutrustning. Mer information 
finns på kommunens hemsida essunga.se. 

Om evenemang
För aktuell information om olika evenemang 
i kommunen besök www.vastsverige.com/ess-
unga-nossebro. Här hittar du exempelvis mer om 
Rallyquizet den 6-7 juni.  

När det behövs 
som mest, hjälps 

vi åt som bäst. 

Fortsätt att följa rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta händerna och att stanna hemma om du är sjuk. 


