
Civilsamhällets organisationer på Tjörn i 
samverkan under pandemin
Idag lanserar civilsamhället på Tjörn den gemensamma 
beställningstjänsten Alla Tillsammans Tjörn för att underlätta 
för de många Tjörnbor som idag självisolerar för att begränsa 
smittspridningen i den pågående pandemin.

Att bryta smittkedjorna och skydda utsatta grupper är något vi behöver göra tillsammans 
- därför behöver vi också ta ett gemensamt ansvar i kommun och civilsamhälle för att 
underlätta för den som tar ansvar för att självisolera sig. Den nya tjänsten är resultatet av 
en god samverkan mellan Tjörns kommun och civilsamhällets organisationer och utgör ett 
komplement till kommunens ordinarie och lagstadgade hemomsorgstjänster. Tjänsten kan 
användas av alla grupper som bor eller vistas på Tjörn.

Tjänsten nås på adressen tjorn.allatillsammans.se och består av ett enkelt 
beställningsformulär samt ett verktyg för att hantera och fördela beställningar till 
volontärsgrupper. Idén är att det ska vara ”lika enkelt att be om hjälp med ett yttre ärende 
som att beställa taxi”.

En plattform med volontärer på Tjörn har byggts upp för att hjälpa till att utföra ärenden 
på ett säkert och snabbt sätt. Men det är inte bara praktiska ärenden såsom inköp och 
upphämtning av mediciner mm som beställningstjänsten kan användas för utan även för 
att komma i kontakt med någon att prata med, att få rådgivning och information eller att 
få hjälp med att komma igång med digital teknik som underlättar att inte behöva lämna 
hemmet under pandemin. 

Bakom webbtjänsten står i nuläget Röda Korset, Svenska Kyrkan, Egnahemsfabriken, 
Rädda Barnen, Frivilliga Resursgruppen, Agapes Vänner STO, Lions och Omställning Tjörn.

Ytterligare organisationer i civilsamhället välkomnas att ansluta sig och den som är 
intresserad av att hjälpa till som volontär kan använda samma ingång för att anmäla sig 
som frivillig. 

För den som inte är van vid att använda nätet går det även att beställa hjälp med ärenden 
genom att ringa följande telefonnummer: 073-3230571.

Kontaktpersoner, ytterligare information:
• Anna Berglund, volontärsamordnare, Egnahemsfabriken: 0730-94 74 33
• Maria Eriksson, gruppledare Svenska Kyrkans volontärgrupp 0733 - 230515
• Åsa Isacson, utvecklingsansvarig webbtjänsten Alla Tillsammans: 070-3022574 

Alla Tillsammans mot Covid -19

Civilsamhället i samverkan

BESTÄLL STÖD OCH HJÄLP MED YTTRE ÄRENDEN FÖR DIG SOM SJÄLVISOLERAR UNDER PANDEMIN:
WEBB tjorn.allatillsammans.se / TEL 073-3230571


