
 
 

 

 

 

 

 

FÖLJANDE GÄLLER FÖR FÖRETAGS KONFERENSER,  

KURSER OCH KICK OFFER 

Efter den senaste tidens ändringar i samband med pandemilagen var vi idag i kontakt med 

branschorganisationen Visitas chefsjurist för att få klarhet i vad som nu gäller.  

Han meddelade att begränsningen till högst åtta deltagare inte gäller vid kurs- och 

konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar.  

Privata konferenser har alltså inte påverkats av vare sig pandemilagen eller nya regler. 

Med privat konferens avses när företaget bjuder in sina anställda.  

Regeln om max fyra personer per bord gäller inte inne i konferenslokaler. 

 

PLAN FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING MED ANLEDNING AV 

COVID-19 

Eftersom vi är en outdoor-anläggning där större delen av verksamheten äger rum utomhus, 

har vi många fördelar smittskyddsmässigt. Men vi har ändå vidtagit omfattande insatser för 

att du som gäst ska kunna känna en ännu större trygghet.  

Mot bakgrund av den nu rådande pandemin har vi upprättat följande plan  

Vi följer naturligtvis regelbundet uppdateringar och nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

NYA REGLER & FÖRHÅLLNINGSSÄTT PÅ ÄVENTYRENS Ö 

• Ni blandas aldrig med andra grupper. Är ni friska när ni kommer garanterar vi att ni 

inte smittas ute på ön. 

• Personalen får inte jobba om de uppvisar minsta förkylningssymtom eller har träffat 

smittade. I dialog med er kommer vi säkerställa att detsamma gäller deltagare som 

kommer till ön. 

• Vi serverar endast frukt där man inte äter skalet eftersom ingen kan garantera 

transportkedjorna ut till oss på ön. 

• Vi har inte salt & peppar borden, gäster får istället be om dem i Bar Barbar så att vi 

kan torka varje behållare direkt efter användning. 

• Allt aktivitetsmaterial torkas av med handsprit efter varje grupp.  

• Alla aktivitetsguider och våra konsulter är utrustade med handsprit till sina grupper. 

• Handsprit finns utställt på samtliga aktivitetsstationer. 
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• Det är för tillfället inte möjligt att beställa snacks till AW. 

Många säljer portionsförpackningar med 

snacks men det strider mot vår miljöpolicy så den möjligheten finns inte hos oss. 

• I allmänna utrymmen desinficeras dörrhandtag och liknande minst två gånger per 

dag. Toaletter, duschar, badtunnor och bastu desinficeras. 

• Normalt tar vi alla gäster i hand när vi välkomnar er till ön. De gör vi inte nu.  

Många vill också kramas när de åker men det gör vi inte heller längre. Tyvärr för det 

gör oss så glada när ni är så nöjda att ni vill krama oss. 

• Vi har inte hittat något säkert sätt att hantera block och pennor så det får ni ta med 

er. 

• På Folkhälsomyndighetens rekommendation finns nu skyltar om att tvätta händerna 

på samtliga allmänna toaletter. 

• Om någon känner sig orolig att dela kåta med andra kan vi erbjuda ”enkelrumstält” 

SAKER VI ALLTID HAR GJORT 

• Alla gäster får en egen plastkåsa vid ankomst. Ur den dricker man all dryck under 

vistelsen. Man har den på sig hela tiden och när man åker hem tar man den med sig. 

• Till oss kommer ni i specialchartrade bussar och båtar. Ni kan alltså inte åka kollektivt – 

så även under transporterna är det bara du och din grupp. 

• Vid stora grupper delar vi upp serveringsstationerna för att undvika mycket folk på 

samma plats samtidigt. 

• Vi har alltid haft glest mellan borden och de flesta grupper väljer att sitta ute på 

ängen och äta. Även när solen inte gassar. 

• Våra konferensrum ute i naturen garanterar er frisk luft. 

• All personal har tillgång till handsprit i direkt närhet till sin arbetsplats. 

• Vi fortsätter vår bufféservering men kommer – i samråd med er – att planera för längre 

matuppehåll och placera ut fler stationer för att undvika trängsel. 

 

Vi står fullt redo att löpande vidta fler åtgärder om så krävs. 

Dra dig inte för att kontakta oss med frågor gällande vår smittskyddsplan! 

Äventyrens Ö 

 


