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HAR DU FRÅGOR OM
LUNCHKUPONGERNA?

ÄR DU
HUNGRIG?

Du som går på gymnasiet denna vår är en
hjälte!

 

Som tack för att du pluggar hemifrån
bjuder Grästorps kommun dig på lunch!

Det finns mycket information i omlopp just nu
om corona och covid-19. Aktuell och
uppdaterad information från både
kommunen, folkhälsomyndigheten och andra
myndigheter finns på www.grastorp.se.

HITTA RÄTT BLAND ALL CORONAINFO

Det kommer en dag när livet återgår till det
normala. Till dess får vi fortsätt följa råden från
myndigheterna, bry oss om varandra, fokusera
på plugg och på att må så bra vi kan. Glöm inte
att röra på er och att höra av er till varandra och
de som ni tror känner sig ensamma. 

 

Tack från oss och lycka till med dina studier!

TACK IGEN!

 @UNGIGRASTORP

VAD GÖR DU I SOMMAR?
Du som är född 2003-2004 kan söka
feriepraktik senast 14 april via 

www.grastorp.se/jobb-och-naringsliv/feriepraktik
 

Vill du driva eget företag i sommar?
Se mer och ansök www.ungdrive.se 

 



DU ÄR ALLTID VIKTIG 
FÖR VÅR KOMMUN

Det är inte bara i dessa tider du är viktig för
kommunen. Vi vill att du ska trivas här både
nu och i framtiden, även om du går i skola på
annan ort. 
 
Förra sommaren gjordes en undersökning
bland ungdomar i Grästorp. Vi fick veta
många intressanta saker. Bl.a:

Unga vill göra sin röst hörd – men vet inte
alltid hur 

Vuxna kan inte gissa sig till vad de unga vill 

Viktigt att hitta en plattform för ungas
delaktighet 

Viktigt att söka upp unga där ni befinner er

 

 

 

Vad har vi gjort sedan dess? Flera spännande
saker är t.ex. på gång kring centrumutveckling. 
 
Mer om saker som händer och hur du kan vara
med och tycka till om dessa kommer dyka
upp på instagramkontot @ungigrastorp.

FÖLJ @UNGIGRASTORP

Här uppdaterar vi med info som är extra relevant
för dig som bor i Grästorp och är ung. Allt ifrån
vad du kan hitta på en solig dag till nyheter som
rör dig som ung och möjligheter att påverka
beslut som rör ortens framtid. 
  
Har du idéer på något som borde publiceras på
kontot? Skriv till oss!

VILL DU PRATA MED
NÅGON?
Ungdomsmottagningen Grästorp 
Marie Svensson 010-441 69 25
 
BRIS 
116 111 
www.bris.se 
 
Tjejjouren 
www.tjejjourenvast.se 
 
Tilia 
www.teamtilia.se
 
Se också @ungfriskzon på Instagram
där Grästorps kuratorer bjuder på
glimtar kring hur du kan må bra i
vardagen.

Varje kupong är värd 75 kr och
behöver användas senast den 15
maj 2020. Restaurangerna väljer
själva vilka rätter som kupongerna
gäller. Kom därför ihåg att berätta
att du är gymnasieelev när du
beställer din mat.  
 
Vi vet att det är lättare för vissa att
ta sig till restaurangerna och att ni
som bor på landsbygden behöver
hitta lösningar för att få maten.
Lunchen kan hämtas enligt
överenskommelse med
restaurangen, inte enbart under
lunchtid. kupongerna är
numrerade och personliga. Dock
kan målsman hämta ut maten åt
gymnasieeleven.

Du som går på gymnasiet denna
vår är en hjälte! Grästorps
kommun vill tacka för den
uppoffring du och dina
klasskamrater gör för att skydda
riskgrupper och våra äldre
genom att ni pluggar hemifrån. 
 
För att understryka hur viktig din
insats är vill vi bjuda dig på lunch.
Här kommer 7 st lunchkuponger
som du kan använda på följande
av Grästorps matställen:

HEJ!

Asian Garden 

Café Nordstan 

Cafékiosken (Kommunhuset) 
Grästorps Pizzeria Kök & Bar 
Gulf 
Karlsson Restaurang & Bar 
Konserthusrestaurangen 

Kvarterskrogen 

Tre Älgar 
Växthus Oskar

SÅ FUNKAR KUPONGERNA
UT I SOLEN!
Kanske är det läge att ta chansen att
hitta ett nytt intresse och ägna dig åt
något du annars inte brukar hinna?
 

Mtb 
Orientering 
Golf 
Vandring 
Cykel 
Hunneberg 
Utegymmet vid Skubbet 
Promenera 
Glass i vårsolen


