
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Smitten under rimelig kontroll 
 

Smittesituasjonen i Lyngdal synes å være under rimelig kontroll. Så 

langt er det ikke påvist nye tilfeller utenfor de tre registrerte 

smitteklyngene. 

Per mandag morgen 7. juni er det ifølge kommuneoverlegen 25 aktivt smittede og 

isolerte personer i Lyngdal. De to siste ble registrert fredag, og var tilknyttet utbruddene 

på Konsmo og Bergsaker. Fortsatt er situasjonsbildet slik at smitten synes være isolert 
til de tre aktive klyngene. 

• Antall personer i smittekarantene er i bevegelse, men er anslagsvis 300. 

Siste uken er det blitt testet nærmere 1000 personer i Lyngdal. Mange nærkontakter til 

smittede, og mange som tester seg for smittesporing. 

Ifølge virksomhetsleder for oppvekst, Ingrid Alden, vil både Å barneskole og Konsmo 

skole være tilbake i normal drift fra og med onsdag. 

 

Vaksinestatus 

• Inneværende uke (uke 23) skal det det settes 516 vaksinedoser i Lyngdal.  222 er 

dose 1-vaksiner og 294 dose 2. Dette vil bli gjennomført torsdag.  

• I uke 24 får kommunen tildelt noen færre doser. 372 fordelt på 228 dose 1-

vaksiner og 144 er dose 2-vaksiner. 

Ifølge koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune, Åshild Gysland, er det 

realistisk å anta at innkallingen av aldersgruppen 55 til 64 år uten underliggende 

sykdommer kan starte allerede inneværende uke. Det jobbes nå med å få på plass en 

digital løsning for å avtale tid for vaksinering. 

 

Neste ordinære møte i kriseledelsen er planlagt torsdag 17. juni. Dette er samme dato 
som trinn tre av regjeringens gjenåpningsplan tidligst kan starte. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, kontaktes Åshild Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost 

Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no 
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2  LYNGDAL KOMMUNE 

 

For spørsmål eller avklaringer rundt gjennomføring av private eller offentlige 

arrangementer kontaktes avdelingsleder for kultur og fritid, Rune Hauan, på telefon 404 

14 600, eller epost rune.hauan@lyngdal.kommune.no 

Alternativt virksomhetsleder for kultur, Jan Seland. Telefon 404 14 610, eller epost 

Jan.Seland@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller epost 
Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal mandag 7. juni 2021 
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