
 
 
 
 
 

 
Hej! 
 
Vi vill att både ni gäster och vår personal ska känna sig trygga med att vara på Ramsvik. 
Därför har vi vidtagit några åtgärder och vill även be er att hjälpa oss med några enkla saker. 
 
Först och främst vill vi att ni ska veta att livet på Ramsvik till största delen utspelar sig 
utomhus i frisk luft. Ni har egna stugor med wc och bor 3-5 personer per stuga. Elever bor 
för sig och vuxna för sig. Alla aktiviteter ni gör på skolresan sker utomhus. Stugbyn ligger 
precis intill ett naturreservat och där finns gott om utrymme för umgänge. 
 
Vi kommer att: 
 

• Planera era måltider så att ni har gott om utrymme och inte sitter nära någon som 
inte tillhör er grupp.   

• Glesa ut bland borden i restaurangen så att ingen sitter för nära varandra. 
• Ha bastun avstängd så länge som folkhälsomyndigheten bedömer att vi ska undvika 

trängsel. 
• Stanna hemma från jobbet när vi är sjuka eller känner förkylningssymptom. Vi ber 

redan nu om ursäkt för eventuell brist på service på grund av detta. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. 
• Hålla avstånd och hoppas att ni känner er varmt välkomna ändå. 
• Förstärka våra städrutiner, både i gemensamma utrymmen och i stugor. Vi inför 

också extra rutiner vid syn av stugor. 
 
Vi vill att ni: 
 

• Undviker att åka kollektivt till Ramsvik och istället hyr en buss eller åker i egna bilar. 
• Inte kommer till Ramsvik om ni är sjuka eller känner några förkylningssymptom. Vi 

kommer inte att ta betalt för de i gruppen som måste stanna hemma på grund av 
sjukdom. Naturligtvis behöver endast de som har symtom stanna hemma, inte hela 
gruppen. 

• Avbryter vistelsen direkt om ni blir sjuka eller känner förkylningssymptom. Ha en plan 
för hur ni snabbt tar hem de i gruppen som måste avbryta vistelsen. 

• Tvättar händerna ofta. Det finns tillgång till tvål och vatten i både servicebyggnad och 
stugor. Handsprit finns på platser där det inte finns vatten. 

• Håller avstånd till varandra och övriga gäster samt personal. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@ramsvik.nu 
 
Varmt välkomna till Ramsvik! /Torbjörn och Annika med personal 


