SMÅDALARÖ GÅRD
FRÅGOR & SVAR
BYGGNATION

CORONAVIRUSET

Får jag sitta i lugn och ro och äta min frukost,
lunch och middag?
– Ja, frukosten och restaurangen ligger inte i anslutning
av bygget. Däremot gör vår uteservering det och där
kan man påverkas av ljud från bygget under olika
perioder på dagen.

Har ni öppet som vanligt?
– Ja. Du hittar alltid aktuella öppettider på vår hemsida.

Vilka dagar, och mellan vilka tider pågår bygget?
– Vanligtvis är bygget igång mån-fre mellan 07:0016:00. Undantag från dessa tider kan förekomma.
När är bygget klart?
– Vi beräknar att vara klara 2021-06-15.
Är bygget separerat från hotellet?
– Ja.

Har ni infört maxantal gäster per natt?
– Nej det har vi inte gjort.
Har ni infört maxantal gäster i restaurangen?
– Nej men vi är noga med att schemalägga våra
sittningstider så att inte för många gäster sitter i
restaurangen samtidigt.
Vad gör ni för att minska smittspridning på plats?
– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Utöver det har vi satt ut handsprit på lämpliga ställen,
vi uppmanar våra gäster att undvika köbildning och
vi arbetar med sittningstider i vår restaurang.

Är platsen säker och trygg för barn?
– Byggarbetsplatsen är inhängnad och arbetet är
anpassat att ta största möjliga hänsyn till våra gäster.
Arbetet innebär också en del byggtrafik till och från
gården. Barn är nyfikna av naturen och man bör
självklart ha uppsikt över sina mindre barn.

Erbjuder ni room service?
– Ja det gör vi.

Stör bygget golf- och padelbanor?
– Nej. (Tennisbanorna är dock stängda t o m juni
2021.)

Var vänder jag mig med ytterligare frågor avseende
Coronavisruset?
– Vi har löpande uppdaterad information på
smådalarögård.se, du kan också vända dig till
receptionen på plats eller via info@smadalarogard.se

Påverkas Gästhamnen och bryggan av bygget?
– Nej.
Var vänder jag mig med ytterligare frågor
avseende bygget?
– Vi har löpande uppdaterad information på
smådalarögård.se, du kan också vända dig till
receptionen på plats eller via info@smadalarogard.se

Har ni några nya och flexibla av- och ombokningsvillkor?
– Ja. Aktuella villkor hittar du på smadalarogard.se/
corona/

Allmänna råd till alla våra gäster:
• Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk. Alltid!
• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten, minst
20 sekunder och ofta. Använd gärna handsprit som
komplement.
• Undvik att röra mun, ögon och näsa.
• Undvik att ta i hand när du hälsar.
• Stanna hemma om du är sjuk.

