
Du kan hjälpa till genom att: 
 
 Handla av lokala företag och butiker.

	 Om	du	inte	kan	handla	i	en	fysisk	affär,	kontakta	butiken	och	fråga	om	du	kan		
	 få	hemkörning	av	mat,	catering	eller	andra	varor.

  Har	du	tänkt	renovera,	bygga	om	eller	fixa	i	trädgården?	Beställ	byggvaror,	färg		
	 och	tapeter,	jord,	sten	och	grus	från	en	lokal	butik.	Boka	inte	av,	boka	om!

 Köp ett presentkort hos en lokal aktör och be dem att skicka det. Det kan vara  
	 allt	från	blomstercheckar	till	ett	15-kort	på	gymmet.	Presentkortet	kan	du	ge			
	 bort	eller	använda	själv	–	nu	eller	vid	ett	senare	tillfälle.

 Köp	ett	gäng	lunchkuponger	på	din	favoritrestaurang.

 Se	vad	som	erbjuds	lokalt	innan	du	automatiskt	köper	något	via	nätet.	Det	du		
	 vill	ha	kanske	går	att	köpa	via	hemsidan	hos	en	lokal	eller	regional	butik?

  Beställ	lunch	och	fika	från	en	restaurang	eller	ett	café,	med	arbetskamraterna		
	 på	jobbet	eller	hem	till	dig.

  Hjälp	dem	som	är	över	70	år	och	i	riskgrupper	att	handla	och	köra	hem	varor.

  Passa	på	att	stötta	besöksnäringen	genom	att	skriva	en	recension	om	en
	 restaurang,	ett	hotell	eller	ett	besöksmål	i	närheten,	exempelvis	på	Google.

Ta	hand	om	varandra	och	följ	Folkhälsomyndighetens	råd	för	att	minska	smittsprid-
ningen.	Fler	friska	betyder	fler	som	kan	jobba	–	det	är	också	viktigt	för	våra	lokala	
företag. Hur vi agerar lokalt har stor betydelse för hur vi tillsammans kommer att ta 
oss igenom denna utmaning.

I Gnosjöregionen driver fyra kommuner och näringslivsbolag ett gemensamt arbete som 
syftar till att förstärka vårt livskraftiga näringsliv – Business Gnosjöregion AB.

Många	företag	och	butiker	har	drabbats	hårt	av	coronaviruset.
Just	nu	är	det	extra	viktigt	att	vi	stöttar	det	lokala	näringslivet!	
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syftar till att förstärka vårt livskraftiga näringsliv – Business Gnosjöregion AB.

Många företag, butiker, serviceföretagare och restauranger har drabbats hårt av effekterna av den  

pågående pandemin. Tillsammans kan vi hålla i och hålla ut – och hålla igång våra lokala företag!

De hjälper dig med trygga köp och att nyttja tjänster 
– på nya, annorlunda och smarta sätt.

Hos butiker, restauranger, caféer och hos serviceföretagare som frisörer  

eller skönhetssalonger, har man vidtagit åtgärder enligt myndigheternas 

rekommendationer för att minska smittspridning. I och med de skärpa  

råden för Jönköpings län, ska vi avstå från att vistas i inomhusmiljöer  

där människor samlas. Alldeles självklart. Men samtidigt behöver vi  

tillsammans hjälpa de lokala näringarna att klara krisen.

Ta kontakt med ditt favoritställe och fråga vilka alternativa sätt de  

erbjuder, om du inte vill göra ett fysiskt besök på plats. För att du ändå 

ska kunna nyttja utbudet är uppfinningsrikedomen stor: Vissa ger möjlig-

heten till personlig tid i butiken, ihopplockning av varor som du kan hämta 

vid dörren eller få hemlevererat. Restauranger och caféer erbjuder mat för 

avhämtning. Servicenäringarna tar till extraordinära lösningar för att du på 

ett så säkert sätt som möjligt exempelvis ska kunna få håret fixat. 

När det kommer till julklappar, då kan ett presentkort hos ett lokalt företag 

eller handelsförening vara en gåva som ger dubbel glädje detta år.

Var rädd om dig. Tvätta händerna, håll avstånd.

Stanna hemma om du känner minsta symptom.

Stötta det lokala näringslivet.
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