
 
 
 
 
Hej 
 
Det är några saker som är annorlunda i år. Det ena är att vi har byggt om lite och det andra 
är coronaviruset som härjar. Vi följer noga händelseutvecklingen samt inhämtar information 
om råd och restriktioner från i första hand Folkhälsomyndigheten och regeringen. 
 
Vi känner naturligtvis samma oro som många av er gör men vill ändå försöka driva vår 
verksamhet på ett så vanligt sätt som bara är möjligt. Men för både din och vår trygghet har 
vi gjort några förändringar 
 
För att minska riskerna för smittspridning har vi; 

● satt upp en handdesinfektions-automat direkt vid entrédörren  
och ställt handsprit vid kassan 

● flyttat ut våra nummerlappar utanför entrén så man kan vänta utanför om så önskas 
● satt upp en till nummerpresentatör som är väl synlig genom fönstret och ut 
● införskaffat en portabel kortläsare så du kan betala utanför entrén 
● valt att inte ta emot kontanter 
● utökat rutinerna för att rengöra utsatta ytor extra frekvent, t ex dörrhandtag, 

kassaområde, servering och toalett. 
 

Utöver det vill vi att; 
● alla, såväl du som vi i personalen, stannar hemma vid minsta tecken på 

förkylningssymptom 
● de som tillhör en riskgrupp väntar utanför och ger oss en vink genom fönstret så 

kommer vi ut och hjälper till 
● alla hjälpts åt att hålla avstånd i butik och servering. Vi har glesat ut mellan borden 

men det finns fortfarande gott om sittplatser, utomhus är de delvis under tak. 
 
Om vi kan vara överens om att ta en dag i sänder, ha tålamod och vara vänliga mot 
varandra så ska det nog bli bra i år också. 
 
När det gäller beställningar så gör vi som vanligt. Du kan ringa och beställa för att sedan 
hämta genom samma kösystem som vanligt. Skillnaden är att du kan vänta utanför och vi 
kan komma ut för betalning om du så önskar. Det är bara att vifta till oss genom fönstret 
(eller be en annan gäst om hjälp), vi ska vara extra uppmärksamma. 
 
Så med en extra dos av tålamod och vänlighet ser vi fram emot säsongen.  
 
Friska hälsningar från 
Frank, Lena, Sofie och Annette med personal 


