
Fredag 13. mars kl. 23.40: 
 
Kjære innbyggere! 

Vi opplever i disse dager en helt spesiell situasjon som rammer oss alle på en eller annen 
måte. Fra nasjonalt nivå kommer det pålegg og retningslinjer som vi som kommune 
iverksetter. Kriseledelsen jobber kontinuerlig med tiltak og prioriteringer med mål om å sikre 
fremtidig viktig tjenesteproduksjon og sikre at livsnødvendige tjenester blir prioritert og levert 
på en god måte også i tiden som kommer. 

Vi ønsker at dere benytter Folkehelseinstituttet sine sider (fhi.no) for all overordnet 
informasjon. 
Fra kommunens side har vi valgt å opprette en større sak om koronaviruset som oppdateres 
flere ganger om dagen. Her finner dere riktig, kortfattet og oppdatert informasjon. I dag har vi 
blant annet lagt inn informasjon om tannklinikken som reduserer sitt tilbud og gjenvinning-
stasjonen som nå holder stengt. Sosiale medier vil også bli brukt, men det er kommunen sin 
hjemmeside som har første prioritet. Vi henstiller dere til å besøke våre hjemmesider daglig 
og holde dere oppdatert på situasjonen i Iveland kommune. 

Det er viktig at alle bidrar til den felles dugnaden som kreves for å begrense smitte og at vi 
alle respekterer de rådene som helsemyndighetene har kommet med og som kommer i tiden 
fremover. Det er kanskje lett å tenke at dette ikke rammer meg og mine om vi har god helse i 
utgangspunktet, at det ikke er så farlig om en selv skulle bli syk. Men husk: Det er mange 
mennesker både i Iveland og andre steder i landet som nå sitter med en stor frykt for å bli 
smittet, som har sykdommer som gjør dette meget alvorlig. 
Og det er her dugnadsånden kommer inn: Vi gjør det ikke først og fremst for oss selv, vi gjør 
det for fellesskapet. 

Stenging av skoler og barnehager er iverksatt og dette bidrar til en krevende hverdag for 
mange. Eldre og sårbare mennesker må skjermes ekstra, så nå er det viktig at vi er 
løsningsorienterte og reduserer på de kravene og forventningene vi normalt har til 
næringslivet og kommunale tjenester. 

Så er det slik at vi som bor i Iveland er utrolig heldige som er omgitt av flott natur, frisk luft 
og veldig god plass. Og når vi går inn i ei helg og noen uker fremover der all organisert 
aktivitet er avlyst, så oppfordrer jeg alle til å pakke en liten sekk med noe godt i og benytte 
seg av den vakre naturen vår. Det er godt for både kropp og sjel å komme seg ut på tur ;-). 

Jeg ønsker dere alle en riktig god helg😊 

Beste hilsen Gro-Anita Mykjåland, ordfører 

 


