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Dagarna blir varmare och kvällarna ljusare och vi längtar 
alla tillbaka till vardagen. Men vi behöver alla hålla i och 
hålla ut med våra nya vanor och de restriktioner vi har 
fått för att bromsa  spridningen av smittan.

Vill du hjälpa till?
Hör av dig till kommunens kontakt
center så berättar vi mer. Du kan också 
läsa mer på: strangnas.se/tillsammans.

Ställ upp som volontär
Kommunen samarbetar med flera 
frivilligorganisationer. Vill du göra en 
viktig insats? Anmäl dig som volontär!

Jobba inom omsorgen
Vi behöver fler medarbetare som 
vill vara med att ge service och omsorg 
till äldre och personer med funktions
hinder. Läs mer om alla lediga tjänster 
på kommunens webbplats: strangnas.
se/ledigajobb

Budget- och skuldrådgivning
Har du ekonomiska problem och svårt 
att få en överblick över situationen? 
Du kan få kostnadsfri hjälp av våra 
budgetrådgivare som finns på telefon: 
0152296 44 och 0152299 30.

Bedrägerier mot äldre
Kriminella utnyttjar situationen 
 genom nya tillvägagångs sätt riktade 
mot äldre som kan lockas att lämna 
ifrån sig kort, koder eller pengar mot 
 erbjudande om hjälp. Var uppmärksam 
och ta inga onödiga risker.

Bromsa spridningen av smittan: 

Stanna hemma om du är sjuk

Håll avstånd, både inne och ute

Undvik onödiga resor

Tvätta händerna ofta med tvål 
och vatten i minst 20 sekunder, 
hosta och nys i armvecket.

Information från 
Strängnäs kommun 

Nationaldagsfirande
Nationaldagen blir i år en blandning av 
 traditionellt och digitalt firande.  Dagen 
 inleds som tidigare år med musik från 
domkyrkans torn och man kommer även 
att kunna höra orkestrar spela på olika 
platser i Strängnäs kommun. National
dagstalet sänds digitalt via kommunens 
webbplats. 

Konstpromenad
Förena nytta med nöje! Vandra runt i de 
centrala delarna av Strängnäs stad och
lär dig mer om den offentliga konsten. 
15 spännande verk finns listade längs en 
konstpromenad som du kan följa via en 
digital karta. Du kan också hämta en karta 
på Multeum, där promenaden startar. 
Läs mer på: strangnas.se/konstpromenad

Lyssna till antologin 
Jag färdas mellan nu och då är Strängnäs 
kommun antologi skriven av våra  invånare 
och  personer med nära anknytning till 
 kommunen. Några av texterna  finns nu att 
lyssna på. Boken finns både att låna och 
köpa på Multeum, bland annat. Läs mer 
om detta och andra aktiviteter och 
evenemang: strangnas.se/kultur2020 

Den här våren innebär stora utmaningar 
för oss alla, men med upp finningsrikedom 
anpassar vi oss. Vi ställer inte in, vi  ställer 
om! 

Nya sätt att hålla kontakten
Kommunens särskilda boenden arbetar 
för att på olika sätt göra det möjligt för 
dig som anhörig att hålla kontakt med de 
boende. Möjligheten till videosamtal eller 
att  träffas utomhus på avstånd finns. 
 Kontakta boendet för att få veta mer.

Årets studentfirande 
Utspringet för det kommunala Thomas
gymnasiets studenter den 12 juni sker 
klassvis med en timmes mellanrum och 
sänds via skolans youtube kanal. På så 
sätt kan både elever och an   höriga följa 
alla klassers utspring  under dagen. 
Varje student får bjuda in max två 
an höriga att vara med på skolgården. 
Läs mer på: strangnas.se/student2020

Uteserveringar och butiker
Stötta gärna restauranger och butiker 
genom att handla lokalt, men glöm inte 
att följa riktlinjerna nedan.

 

• Håll avstånd
• Ät och drick vid bordet  
• Tvätta händerna 
• Hosta och nys i armvecket  
• Stanna hemma om du inte är frisk

For information on covid19 
in other  languages, please 
visit: strangnas.se/corona. 

Läs mer på: strangnas.se/corona


