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Projekt ”Bro till bro”. Nyhetsbrev #3 juni 2020 

Markarbete och Covid-19. 

För att kartlägga föroreningssituationen i området genomfördes provtagningar kring 

Anderstorps vårdcentral och ICA-tomten. Covid-19 har tyvärr påverkat det pågående 

arbetet rörande analyserna och rapporterna som ska ge information för att kunna 

bestämma vad som behöver saneras och på vilket sätt. Saneringsarbetet är därför försenat.  

Visionsarbetet är klart! 

Projektgruppen, som består av tjänstepersoner som representerar olika verksamheter 

inom kommunens organisation och kommunala bolag, har tagit fram en vision för området 

utifrån invånarnas perspektiv, som kom fram på dialogerna samt resultat från genomförda 

provtagningar. Den planeras att ställas ut till invånarna under juni månad.   

Kom och tyck till! 

Visionsförslaget ska presenteras och ställas ut på Folkets hus i Anderstorp. 

På grund av omständigheterna som vi lever i just nu kommer utställningen endast att tillåta 

ett begränsat antal besökare som får vistas i lokalen samtidigt. Under en eftermiddag i juni 

ska 5 pass arrangeras. Varje pass ska tillåta 20 personer och beräknas till 45 minuter per 

omgång. Under varje pass får man tillfälle att se och lyssna på en muntlig redogörelse av 

förslaget samt ställa frågor eller lämna synpunkter till tjänstepersonerna som kommer 

befinna sig på plats. På Gislaveds kommuns hemsida finns ett bokningssystem tillgängligt. 

Där kan man anmäla sig och välja en lämplig tid. 

 

Det kommer finnas alkoholgel utanför utställningslokalen. Tvätta händerna innan du 

kommer in lokalen och träffar oss.  

Utställning 

När : 25 juni 2020 

Var: Folkets hus i Anderstorp. 

Anmälning: www.gislaved.se/brotillbro 

 

 

http://www.gislaved.se/brotillbro
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När du kommer till oss glöm inte Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

 Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. 

  Håll avstånd till andra utanför och inne i lokalen. 

 Glöm inte tvätta händerna innan du träffar oss. 

 

  Alla har ett ansvar att förhindra smitta! 

 

Varmt välkomna! 

 

 

 


