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Grästorpare,  
 
coronaviruset visar att mänskligheten inte kan styra världen på det sätt som många skulle 
önska, och just nu är vi inne i en ansträngd tid. Många är oroliga för sin egen eller andras 
hälsa, för ekonomin, och för de risker och utmaningar vi som samhälle och individer ställs 
inför under en tid som denna. Det är givetvis omöjligt för oss i vår lilla kommun att påverka 
den globala ekonomin, utan där får vi förlita oss på vår riksdag och regering, att de gör det 
bästa för Sverige.  
 
Alla vi som arbetar, bor och verkar i Grästorp däremot – det finns mycket vi kan göra.  
Inom kommunens organisation finns väl utarbetade krisplaner, som nu provas i skarpt läge. 
Vi samverkar med både region och länsstyrelse och har god beredskap inför vad som än 
väntar.  
 
Som grästorpare kan man också hjälpa till: vi kan fortsätta agera som vi alltid gjort. I 
Grästorp är vi bra på att samarbeta, och visar gång på gång hur man som en liten kommun 
kan bli stark när alla går samman. Vi brukar kalla det för Grästorpsandan, och nu i lite 
kärvare tider så kommer vi ha nytta av vår gemensamma styrka.  
 
Vi har i kommunen tagit fram ett antal konkreta saker som du som enskild medborgare kan 
hjälpa till med för att stärka kommunen och faktiskt bidra till att vi gemensamt tar oss 
igenom pandemin på ett bra sätt. 
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 

 
 

Kent Larsson  
Kommunstyrelsens ordförande  
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10 saker du som grästorpare kan göra: 
 
 

1. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för både din egen och 

andras skull. Stanna hemma från jobb och skola vid symptom, var noga med 

hygienen, tänk på människor i riskgrupperna. 

2. Aktivera dig och håll igång fysiskt, gärna utomhus – Grästorp har många fina 

platser att promenera på. Tänk bara på att hålla avståndet till varandra.  

3. Stöd våra lokala restauranger och caféer! Nästan alla erbjuder hämtmat, och 

det fungerar ju både till frukost, lunch och middag! 

4. Shoppa lokalt. Det finns möjlighet att få prova både kläder, skor och 

glasögon hemma, eller varför inte beställa en bukett blommor att få 

hemkörd? 

5. Handla din mat i Grästorps matbutiker, och välj gärna lokala producenter.  

I vår drar dessutom REKO-ringen igång igen. 

6. Julhandla redan nu! Köp presentkort, antingen i butiker eller hos företag 

som erbjuder exempelvis massage eller skönhetsbehandlingar.  

7. Anmäl dig till kommunens vikariepool. Social verksamhet är i stort behov av 

vikarier till följd av coronakrisen.  

8. Ta hand om varandra – ring ett uppmuntrande samtal till en vän eller 

anhörig, eller någon du vet sitter hemma själv.  

9. Säkra de lokala företagens föreningssponsring, och uppmuntra 

föreningsmedlemmar, vänner och bekanta att handla i Grästorp. 

10. Håll dig uppdaterad på Facebook-sidan #hållgrästorplevande och på 

www.grastorp.se  

 
 
Det finns många företag och butiker som erbjuder extra service och hjälp just nu, till exempel 
hemkörning av mat, leverans av take away till parkeringen och mycket annat.  
 
All aktuell information finns på www.grastorp.se eller på medborgarkontoret i kommunens hus, 
telefonnummer 0514 – 582 30 
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