
Bäste gäst! 
 
Välkommen till Skogaby gk, vi vill härmed informera om våra försiktighetsåtgärder för 
att minimera smittorisk samt mana till lugn inför kommande golfsäsong.  

Kansli och in- respektive utcheckning 
Som gäst är en i taget av er i sällskapet välkommen in till kansliet, vi ber er dock att 
hålla avstånd med hänvisning till smittspridning. Vid ankomst kommer ni att få ett 
personligt kuvert med nyckel, som är tvättad sedan förgående gäst, samt information 
om betalning. Betalning sker sedan vid utcheckning hos kansliet via Swish alt annat 
betalningssätt, vi förordar dock Swish.  
 
Restaurang 
Istället för lunchbuffé och frukostbuffé använder vi oss av tallriksservering så även vid 
middagen. Vi håller en redan hög nivå på vår städning och hygien i kök och matsal 
men höjer den nivån ytterligare nu. Personalen i krogen är restriktiva med fysisk 
kontakt. Vi har även valt att minska antalet sittplatser i restaurangen, för att minska 
risk för smittspridning. Vi uppmanar er till att tvätta händerna innan ni går in i 
restaurangens serveringsdel.  
 
Kiosk 
Vi uppmanar alla att efter 9:e hålet, tvätta händerna innan ni gör era inköp i kiosken 
eller tar av självserveringen, detta för allas hälsa. Vill ni ha påtår ber vi er ta ny mugg 
för att förhindra smitta. Vid besök får max 3-4 personer befinna sig inne i kiosken 
samtidigt. 
 
Omklädningsrum 
Vi håller våra omklädningsrum öppna tills vidare men inga handdukar finns att tillgå. 
Vi förordar att ni duschar i lägenheten. 
 
Shopen 
Vid besök får max 3-4 personer befinna sig i shopen samtidigt. Vi ber er även där att 
hålla avstånd, till övriga kunder och kassan samt att inte uppehålla längre än ni 
behöver så att alla ges chans att komma till. 
 
 
 
Tänk på att hålla en god handhygien, vara vaksamma på symtom och 
använd allmänt sunt förnuft. Vid minsta symptom ber vi dig att stanna hemma. 
  
Med anledning av situationen i samhället följer vi utvecklingen, där vi dagligen tar del 
av information och följer rekommendationer från myndigheter.  Vårt gemensamma 
ansvar är nu att minska risken för smittspridning. Vi kommer att hålla medlemmar och 
gäster löpande informerade om läget. 
 
 
Varmt välkomna! 
Skogaby GK 

 


