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Nu öppnar Kultur- och fritidsnämndens
verksamheter!
Utifrån Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer med start den 1
juni beslutas nu att Kultur- och fritidsnämndens verksamheter återgår till
ordinarie öppettider.
Även om allt fler är vaccinerade och antalet smittade sjunker har vi
fortfarande ett allvarligt läge varför Kultur och fritids verksamheter gör
anpassningar i fråga om max antal besökare och tidsbegränsningar, olika
beroende på varje mötesplats förutsättningar och de riktlinjer och

restriktioner som gäller i stunden.
”Efter en lång pandemitid i samhället och i våra verksamheter ser jag
verkligen fram emot att kunna öppna upp Kultur och fritid igen, om än med
vissa begränsningar.
Vi ska nu fortsätta att ta ett gemensamt ansvar för att hålla tillbaka och
minska smittan så att vi så snart som möjligt kan återgå till ett 100% normalt
liv. ” säger Roger Ahlén (s) ordförande Kultur- och fritidsnämnden
”Vi har varje dag fått höra att våra verksamheter har saknats så det känns ju
väldigt bra att vi nu är där att vi kan ta ett steg till mot en normal
verksamhet. Men läget är fortfarande allvarligt så vi tar det försiktigt och vill
be alla besökare att hjälpa oss. Ett stort tack till Lidköpingsborna som så här
långt visat största respekt för våra anpassningar och all heder åt personalen
som fått ställa om på ett sätt vi aldrig varit med om tidigare!” säger Tobias
Bengtsson, Kultur- och Fritidschef.
Kultur och fritid följer givetvis fortsatt utvecklingen och kommer även
fortsättningsvis att anpassa verksamheterna efter behov.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun
Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till
Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott
och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det
vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen
och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag
att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en
välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.
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