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Information kring coronaviruset/covid-19
Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om
allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och
verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
Hänvisar till Eda kommuns allmänna information om coronaviruset/covid-19, se vidare
www.eda.se under kommunens samlade information om coronaviruset! För mer information
hänvisas till i första hand Folkhälsomyndigheten, men även till Riksidrottsförbundet,
RF/SISU Värmland och resp. specialförbund. Viktigt att vi alla fortsatt tar aktivt personligt
ansvar och inte slappnar av utan fortsätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna
råd/rekommendationer.

Föreningsverksamhet i kommunens fritidsanläggningar
Med anledning av den ökande smittspridningen i länet och trots Folkhälsomyndighetens
beslut om en del förändringar av de allmänna råden, har kommunledningen beslutat om att
Eda kommuns fritidsanläggningar ska vara stängda under perioden 2020-12-21 – 2021-01-06,
med undantag av Eda Ryttarförenings verksamhet vid Ridcenter i Eda. Det är med hänsyn till
djurhållningen som föreningen får fortsätta att bedriva verksamhet om än i något begränsad
omfattning.
Innan stängningen mellan den 14 – 20 december får anläggningarna endast nyttjas av
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet födda 2005 och senare, dock endast för
träning och självfallet i enlighet med de råd som gäller för att undvika smittspridning.
I fredags fick de berörda ledarna inom idrottsföreningarna besked om det nya beslutet.

Påminnelse – Ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag för 2020
Lämna in ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag för 2020 senast 18/12-20.
Å än en gång, FORTSÄTT HÅLLA I OCH HÅLL UT!! - HÅLL ER FRISKA!
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR!
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