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Henrik Petersson, ordförande Lingonbygden i Samverkan: 
”Vi står tillsammans och enade även i kristider” 
Tänk att det nu gått över två månader sedan vi på allvar förstod att det eländiga viruset även hade 
fått fäste i vårt land. Jag har vid flera olika tillfällen och möten med människor slagits av den värme 
och energi vi möter varann med. Detta trots all oro, förändringar och uppoffringar vi fått på väldigt 

kort tid. Vi ska vara glada att vi bor där vi gör. Vi är stolta över alla er i Lingonbygden och extra stolta över er som 
arbetar inom olika vård- och omsorgsyrken. Tack! – ni är fantastiska.  
En kris skapar också möjligheter. Hur kan vi göra saker bättre och hur lyfter vi fram allt som fungerar bra ännu mer?  
För egen del så försöker jag att vara ute så mycket det bara går. Jag njuter av vårens gröna prakt, kanske mer i år än 
någonsin. Just idag regnar det, men vad gör väl det? I morgon skiner säkert solen igen. I väntan på det så håll tillgodo 
med dessa rader från några av våra otroligt fina föreningar och företag i bygden.  
Var rädda om er, håll avstånd men tänk nära! Tillsammans är vi Lingonbygden.  
 

Lingonbygden i Corona-tid 
Vi har frågat några företag och föreningar runt om i Lingonbygden, hur de har det i Corona-tid.  
Vi ställde följande frågor: 

1. Hur har du och dina arbetskamrater det i den här tiden som utmanar oss alla på olika sätt? 
2. Vad händer med och i er verksamhet nu och en tid framåt? 
3. Har ni behövt ändra rutiner och ert sätt att arbeta, i så fall hur? 
4. Vad skulle du vilja säga till boende i Lingonbygden? 

 
 
Sophie och Henrik, Lidhults bygg- & Lantmän: 
”Alla är förstående” 
1. Vi har det bra, men självklart är allt lite annorlunda även för oss i en tid 
som verkligen påverkar det mesta i allas vår vardag. Ni, våra kunder, är 
mycket förstående för att det ibland kan vara problem med leveranser och 
liknande. Detta är vi mycket tacksamma över!  

2. Vår verksamhet pågår likt tidigare, även om vi fått ställa in t ex vår 
vårmarknad. Vi är mitt uppe i högsäsong och vi märker av att våra kunder 
använder den här speciella tiden till olika slags hemmafix. 

3. Vi har turen att ha rymliga lokaler där det går bra att hålla avstånd, om alla hjälps åt. Vi öppnar klockan 07.00 varje 
vardag. Oftast kommer mest hantverkare då, men nu är det perfekt även för de som vill undvika att träffa så många 
andra, att handla då. Vi ser också fler utlämningar av varor och vi har fler hemleveranser. 

4. Ni gör ett bra jobb med att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fortsätt i samma anda så tar vi oss 
igenom den här tiden tillsammans. 
 
Daniel, MD Karlssons Byggnads AB:  
”Ömsesidig respekt är viktigt” 
Vårt arbete har inte förändrats alls hittills, utan det är lika mycket att göra nu som 
innan.  Dock tänker man sig för lite extra kring arbete hos äldre och personer inom 
riskgrupperna. Likaså tar vi inte längre fikaraster inne hos kunderna utan kanske istället 
sitter vi ute då årstiden tillåter det nu.  
Vad jag kan säga till invånare i Lingonbygden är att man ska fortsätta att respektera 
varandra och de riktlinjer som finns. Lika viktigt som det är att vi inte åker ut till kunder 
om vi inte känner oss friska, lika viktigt är de att kunderna hör av sig till oss som 
företagare om dom inte mår bra.  
 
 



Roy, Torpa Buss- och teknikmuseum:  
”Vårt nya museum är färdigbyggt!” 
1. Vårt nya museum är färdigbyggt, annars har vi lågsäsong nu i väntan på sommaren. 
  
2. Vi jobbar med att iordningställa vårt nya museum. Vi är ett litet antal personer som gör 
detta och vi är försiktiga och håller avståndet oss emellan. 
  
3. Eftersom vårt öppethållande är juni, juli och augusti har vi normalt lugnt nu. Endast för 
tillfället ställer vi in vår veteranmarknad nu i maj. 

  
4. Vi hoppas att vi kan ha öppet i sommar med försiktighet under juni, juli och augusti? Besök 
oss och se vårt nya utbud som är dubbelt så stort som tidigare ca 1500 kvadratmeter 
visningsyta. 
 

 
Pastor Kristina, Lidhults Allianskyrka:  
”Vi hoppas på att kunna träffas utomhus” 
1. Som pastor är jag van vid ensamarbete, nu blir det dock än mer av den saken. 
Mycket av det vi gör som församling bygger på att vi träffas, för att dela livet och 
tron med varandra. Nu är utmaningen att fortsätta bygga den gemenskapen utan 
att träffas. 

2. Många av våra samlingar har vi fått ställa in, vilket känns trist. Att kunna träffas 
är en grundbult i våra verksamheter så nu blir det både en tomhet och viss oro. 
Oron över hur vi kan behålla kontakten med de som vi brukar möta, oro för vår 
ekonomi då t.ex. Vårauktionen fick ställas in. Vi gläds dock över att vårt UV-scoutarbete kan fortsätta i stort sett som 
vanligt. UV-scout funkar mycket bra utomhus och vi kan använda församlingens scoutplats i Sommarhems-parken.  

3. Inledningsvis har det varit mycket inställt. Vi hoppas kunna ställa om och ha en del träffar utomhus nu när det blir 
varmare. Via Ljungby Allianskyrka finns numera en Youtube-kanal (Ljungby Allianskyrka) där det läggs upp en del andakter 

4. Det är lite som med den Gud vi tror på – han finns fast han inte syns. Vi syns inte så mycket i form av verksamheter men 
vi finns kvar och man får gärna kontakta oss. Som pastorer har både jag och Matthias tystnadsplikt och man får gärna 
ringa oss (0372–84 202 eller 070–69 84 202) om man vill prata om något viktigt eller oviktigt! 

Lina och Andreas, Ica Lidhult:  ”Många vill ha varor hemkörda” 

1. Vi har ändrat våra rutiner med betydligt mer rengöring i butiken. Handtag på vagnar, betalterminaler, 
kylar med flera platser rengörs ofta. Vi erbjuder våra kunder handsprit och plasthandskar vid entrén. 
Även våra toaletter städas flera gånger per dag. Vi har en betydligt ökad arbetsbelastning med alla som 
vill ha hemkörning och hämtorder av varor. Under april har vi till exempel hjälpt till med över 300 
packningar, vilka gör att det tillkommer många extra arbetstimmar. Vi har även klarat av hela perioden 
utan en enda sjukskrivnings timme. Vår personal är fantastisk precis som vanligt! All heder till alla som 
handlar hos oss som tar Corvid-19 på största allvar.  

2. Vi följer noga utvecklingen och försöker skydda vår personal så att vi kan fortsätta serva alla i 
Lingonbygden på bästa och säkraste sätt. 

3. Vi har ändrat på vår hemsida så nu kan kunderna själva skriva in sina beställningar, detta har gjort att 
tiden i telefon har minskat betydligt för vår personal. Vår chaufför till Ica-expressen har fått köra ut fler 
packningar till kunder och vi har även fått god hjälp av andra som hjälpt till att köra ut varor, detta 
tackar vi ödmjukast för.   

4. Stort tack till alla för att ni tar detta på största allvar och att ni uppträder efter folkhälsomyndigheternas krav och 
rekommendationer. Ni ska vara stolta Lingonbygds ambassadörer. 

 


