Till nyttjare av matvarutransportservice

Förändringar i matvarutransportservicen inom det
fasta vägnätet fr.o.m. 29.6.2020 samt återinförande av
servicetur

Sedan införandet av undantagstillståndet med anledning av
coronapandemin har kommunen för att skydda personer över sjuttio
år samt övriga i riskgrupp erbjudit matvarutransportservice från
Lappo handelslag samt från Brändö andelshandel. Ungefär 17
hushåll har utnyttjat servicen. Eftersom statsrådet 23.6.2020 beslutat
att upphöra med sin starka rekommendation om att personer som
är över 70 år skall avhålla sig från kontakter med andra i den mån
det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän) har kommunen
omprövat sin linje vad gäller service riktad till 70plussare. Kommunen
har också tagit i beaktande att befolkningen sommartid ökar kraftigt
då semesterfirande från olika håll samlas och att detta kan leda till
att risken att utsättas för smitta ökar. Vi vill ge de kommuninvånare
som utnyttjar matvaruservicen en möjlighet att fortsätta med det om
än i något minskad omfattning medan vi samtidigt vill ge de som
önskar utnyttja serviceturer möjligheten att återgå till dessa.

Matvarutransportservicen
Matvarutransportservicen kommer att fortsätta enligt samma modell
som tidigare med den ändringen att matvarutransporten sker endast
två dagar i veckan: tisdag och lördag. Start ca kl.12. Inom det fasta
vägnätet kör Brändö taxi ut matkassar. På Jurmo hjälper
besättningen på Doppingen till.
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Sättet att göra beställningar är oförändrat. Församlingens Ewert
Gustavsson ringer upp er som tidigare beställt matvaruleverans.
Detta sker i regel mellan kl.13-15 varje måndag och fredag. Övriga
tider kommer han att ha telefonen avstängd eller åtminstone på
ljudlöst. För att underlätta hans arbete är det önskvärt att ni kommer
överens om när hans skall ringa er nästa gång.
Transportkoordinatorns
telefonnummer
är
fortsättningsvis
0406196650. Om Ewert av någon orsak är förhindrad att sköta
koordineringen av era beställningar så är det någon annan som
ringer upp er på detta nummer.
Denna service är fortsättningsvis avgiftsfri för er användare.
Kommunens förhoppning är att ni använder er av den. Den kommer
att fortsätta tillsvidare tills annat anges.

Serviceturer
Serviceturerna
drogs
in
medlet
av
mars.
Eftersom
rekommendationerna gällande 70plussares kontakter har dragits
tillbaka har kommunen beslutat att återinföra serviceturer.
Serviceturer körs varje torsdag om det finns behov. Beställning av
servicetur senast dagen före d.v.s. på onsdag direkt till Brändö taxi
på telefon 0408481982. Serviceturerna är avgiftsfria.

Med förhoppning om en snar och trygg återgång till det normala!

Brändö, 24.6.2020
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