Hej!
Jag skriver till dig då du har tecknat en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan och du tillhör
Östergötlands förbund/ungdomsavdelning.
Vi har blivit kontaktade av Jordbruksverket gällande utbrottet av fågelinfluensa som drabbat en stor
fjäderfäbesättning i närheten av Nyköping. Det är många djur som ska avlivas (fåglarna gasas ihjäl)
och därefter måste stallarna tömmas för att sedan kunna saneras.
Jordbruksverket behöver akut mycket personal (15-20) som kan hjälpa till att tömma stallarna.
Som läget ser ut idag (men det kan komma att förändras) är det aktuellt att jobba under denna
vecka imorgon torsdag och på fredag. Om du kan ge dig iväg till Nyköping redan ikväll alternativt
imorgon tidigt och hjälpa till vore det fantastiskt. Boende finns på plats.
Det är ett fysiskt tungt arbete då det krävs full skyddsmundering gällande kläder + skyddsmask när
man jobbar. Det är därför viktigt att du som ställer upp är i god fysisk form utan krämpor och att du
inte känner obehag inför att arbeta med döda djur. Det är ett krävande men viktigt jobb som ska
utföras!
Du som kan ställa upp bör helst kunna arbeta minst tre dagar i sträck men hör av dig ändå med hur
mycket tid du har möjlighet att avsätta. Den som ställer upp får ersättning för resor och utfört
arbete.
Jag ber dig som kan ställa upp torsdag, fredag (och kanske även lördag) att kontakta SBS
kontaktperson Anne-Line Scheele så snart som möjligt. Henne når du på mobilnr: 076-768 17 20
eller via e-post: info@bokedala.se
Lämna då uppgift om:
1. ditt fullständiga namn
2. Telefonnummer och e-post där du är anträffbar
3. kortfattat om när och hur länge du kan ställa upp.
Tack för att du finns som en resurs för Svenska Blå Stjärnan!

Med vänlig hälsning
Anna-Karin
Anna-Karin Hägglund
Utbildningskonsulent, Agronom
Svenska Blå Stjärnan
Box 2034
169 02 Solna
anna-karin@svenskablastjarnan.se
Tel: 08-629 63 68

