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Markaryd i april 2020 

 

Till våra danska vänner med fritidshus i Markaryds kommun 

 

Det är med sorg i hjärtat som jag skriver dessa rader. Ända sedan 60-talet har ni danskar varit en 

viktig del av vår kommun. Ni har älskat och vårdat många av våra hus på landsbygden och sett till 

att de fått nytt liv. Många av våra affärer vittnar om att ni danska kunder betyder mycket för deras 

verksamhet och många av er gör stora insatser för vår bygd i övrigt. 

Just nu ser världen annorlunda ut. Inte heller våra länder har undgått att drabbas av 

coronaviruset. Vi måste tillsammans göra vad vi kan för att viruset inte ska spridas allt för 

mycket. Än så länge har Sveriges regering inte beslutat om att förhindra inresor till vårt land, 

något som flera andra länder beslutat om. Däremot har Sveriges statsminister talat till nationen 

och utfärdat en stark rekommendation till oss att i rådande läge inte genomföra resor som inte är 

nödvändiga.  

Markaryds kommun ställer sig bakom den svenska regeringens rekommendation och uppmanar 

till stor restriktivitet vad gäller resor till och från kommunen. Därför vädjar jag till er danska 

fritidshusägare att följa regeringens uppmaning och undvika att besöka oss just nu. Säkert är det 

så att många av er tänkt sig att tillbringa hela påskhelgen i Markaryds kommun, men just denna 

påsken vore vi tacksamma om ni vill respektera vår hållning och inte besöka oss såvida det inte är 

absolut nödvändigt. På så sätt kan vi hjälpas åt att minska risken för smittspridning.  

Men vi vet också att det kommer bättre tider och när läget har stabiliserats är ni alla mer än 

hjärtligt välkomna tillbaka! 

För mer information se: www.markaryd.se, www.markaryd.com 

eller kontakta: bengt-goran.soderlind@markaryd.se 

 

Bengt Germundsson 

”Borgmester” Markaryds kommun 
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