
Kjære næringsdrivende i Tingvoll kommune 
 
Vi er i en meget spesiell situasjon. Alt er annerledes og mye står på hodet. Vi vet ikke hvor lenge 
dette kommer til å vare og vi vet ikke hvor hardt ramma vi blir. Kriseledelsen gjør alt vi kan for å 
begrense smitte og vi forbereder oss så godt som mulig på en vanskelig tid framover. 
 
For privat næringsliv er dette en veldig alvorlig situasjon og det er sikkert flere av dere som allerede 
har permittert ansatte, eller som nå vurderer om dere må gjøre det. Det er tøft å se at livsgrunnlaget 
sitt blir satt på en slik prøve. 
 
Fra kommunen sin side er det dessverre lite vi får gjort. Vi kan oppfordre folk til å benytte seg av dere 
når vi får mulighet og ting normaliserer seg, og vi kan heie på dere. Og det gjør vi! Kanskje vil en slik 
situasjon gjøre at vi blir flinkere til å handle lokalt og benytte lokale bedrifter? 
 
I Stortinget jobbes det med krisepakker som forhåpentligvis kan hjelpe dere noe. Ta kontakt med 
banken din om de kan hjelpe dere med avdragsutsettelse og eventuelt likviditetslån. 
 
Vi håper virkelig at flest mulig av dere klarer å komme seg igjennom dette. 
 
 
Vi vil også benytte anledninga til ei oppfordring til dere: 
Helsetjenesten har stort behov for smittevernutstyr. Har dere verneutstyr liggende, som dere kan gi 
eller selge til oss? I så fall, ta kontakt: may.helen.nordvik@tingvoll.kommune.no 
Vi har behov for følgende: 
• Åndedrettsvern FFP3 
• Beskyttelsesbriller 
• Vernedresser/frakker med plastbeskyttelse og lang arm med mansjett ved håndledd 
• Desinfeksjon, både overflate og hånd (Antibac eller tilsvarende) 
 
  
Vi håper at folk kan hjelpe både kjente og ukjente som trenger hjelp. Vi må stå sammen i dette og ta 
ansvar alle sammen.  
 
Hvis det er noe vi kan bidra med, ikke nøl med å ta kontakt. 
 
 
Ta vare på hverandre, på avstand!  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingrid Waagen 
Ordfører  
957 00 360 
 
 

Arne Magnus Aasen  
Varaordfører 
480 43 584 
 
 

Odd-Arild Bugge 
Kommunedirektør 
958 28 701 
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