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Hjälp oss minska smittspridningen i city
Sommar, semester och även om det är färre besökare i city än en ”normal” dag i juli så
börjar vi se fler människor i rörelse igen. Därför sätter Helsingborgs stad tillsammans
med Helsingborg City ut tre handspritdispenser på stan för att underlätta

handhygienen och på så sätt minska smittspridningen.

Idén om att göra det enklare med handhygien på stan kom från Tord Åkesson på Utposten.
-

Vi märker att många av besökarna i city är noga med att tvätta händerna och

använda handsprit. Men om du bara strosar runt på stan och kanske aldrig går
fram till kassan så är det svårare att sköta handhygienen. Så jag kontaktade

Helsingborg City och la fram ett förslag om stationer för att kunna hålla händerna
rena, säger Tord Åkesson på Utposten.

Sen gick det undan, från idé till handling så tog det mindre än en vecka och idag placeras
tre stationer ut i city på Mäster Palms plats, Stortorget och St. Jörgens plats.
-

Det är roligt när det kommer en idé via vårt samarbete i city och ännu roligare när
vi snabbt kan gå från idé till lösning. Vi arbetar på många olika sätt med att

uppmärksamma helsingborgare och besökare att hålla avstånd och hjälpa oss
minska smittspridningen så det här kommer bli ett bra komplement till allt det

fantastiska arbete som verksamheterna i city gör för att underlätta, säger Anneli

Rosdahl på stadsbyggnadsförvaltningen.

Helsingborg vill bli Årets Stadskärna 2021 och en del i det arbetet handlar om att hela tiden
hitta nya samarbeten och lösningar.
-

Det är ett exempel på nyttan i vårt samverkansarbete. En idé som blir verklighet på
kort tid tack vare vårt nära samarbete med både citys verksamheter och

Helsingborgs stad. Tillsammans utvecklar vi vår fantastiska stadskärna, säger
Emma Salomonsson på Helsingborg City.

Handspritdispenserserna placeras ut fredagen den 3 juli.
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