
 
Kära danska torpare! 

 

Med anledning till att det snart är påsklov samt att våren är i antågande vill jag härmed skriva 
följande rader.  

Jag är, liksom Ni, mycket väl medveten om den rådande situationen i världen just nu. Vi står inför en 
situation vi aldrig tidigare upplevt. Många länder, som till exempel Danmark, inför restriktioner vid 
resor över gränserna. Ett sådant beslut har ännu inte fattats av Sverige. Däremot har den svenska 
statsministern bestämt avrått från resor utomlands, men även vid icke nödvändiga resor inrikes. Allt 
med syfte att minska spridningstakten av coronaviruset. Tingsryds kommun har beslutat att följa den 
svenska Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vår inriktning är att framförallt att skydda 
våra äldre och mest sårbara invånare. 

Ni är och kommer alltid att vara välkomna till oss i Tingsryds kommun. Jag är väl medveten om vilken 
betydelse Ni alla som besöker oss har för både handel och övrig näring, samt även det berikande av 
vår landsbygd Era besök innebär för oss. Men jag är dessutom medveten om att risken att bli smittad 
och hastigt insjukna är stor, samt det faktum att när man blir sjuk vill man inget annat än få tillgång 
till en god omvårdnad, helst på hemmaplan. Med en utgångspunkt om hur jag själv skulle reagera, 
har jag och min familj bestämt oss för att fira påsken hemma i stor diskretion och i liten skala. Skulle 
jag bli sjuk, vill jag ha omvårdnad där jag känner mig trygg och det är här hemma. Jag är säker på att 
de flesta av Er känner likadant. Skulle Ni bli sjuka är det kanske framförallt den danska sjukvården 
som Ni känner Er mest trygga med. 

Jag tänker inte säga att ni inte skall åka hit men jag vill dock att ni överväger ert beslut en gång till 
och funderar på vad som är viktigast just nu. Om det sedan handlar om ett behov att veta hur torpet 
ser ut, om allt är i sin ordning, ja då finns det kanske någon granne eller närboende som kan hjälpa 
till. Jag är övertygad om att detta kommer att gå över om än lite osäkert på när. Till dess att 
situationen blir bättre kanske det ändå är bäst att avvakta utvecklingen. 

För ytterligare information se: www.tingsryd.se 

Eller kontakta utvecklingschef Henrik Paulsson henrik.paulsson@tingsryd.se. 

 

Vänligen! 

Mikael Jeansson 

Borgmester 
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