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INFORMATION TILL 
SERVERINGSSTÄLLEN  
Hej företagare/krögare,  

En underlig sommar börjar närma sig sitt slut och många turister har återvänt 
hem. På Miljöenheten har vi börjat försöka sammanfatta sommarens 
trängseltillsyn och försöker lära oss vad som fungerat bra och mindre bra 
inför eventuellt framtida behov.  

Klart redan nu är att ni företagare/krögare ska ha en stor eloge för hur ni 
hanterat denna sommar! Smittspridningen är fortfarande låg i Ljusdals 
kommun och genom dialog och samarbete har tillsynen flutit på smidigt i 
sommar. Hittills har det inte funnits behov av några ingripande åtgärder från 
vår sida och många av er har imponerat med egna initiativ och idéer! 

Tyvärr så är faran inte över och även om besökstrycket på era verksamheter 
troligtvis lättar är det fortfarande mycket viktigt att vi alla fortsätter följa de 
nya lagar och riktlinjer som finns. Under de senaste veckorna har man 
upptäckt minst tre klustersmittor från restauranger i vårt län och risken är att 
detta kan komma att öka ytterligare i höst. Vi är dock övertygade att med 
fortsatt dialog, samarbete och ödmjukhet inför detta ovanliga tillstånd i 
världen kan vi fortsätta umgås på ett tryggt och säkert sätt i vår kommun.  

 

  

Utvärdering av 

sommaren 
 

I samarbete med NärLjus 
kommer  Miljöenheten att 
genomföra en undersökning av 
hur ni upplevt sommaren samt 
en möjlighet för er att komma 
med tankar och idéer på vårt 
fortsatta arbete. Ni kommer 
inom de närmsta veckorna att 
bli kontaktade av NärLjus med 
mer information gällande detta.  
 
 

Några exempel på 

krav enligt den nya 

lagen (2020:526) 
 

 Håll minst 1 meter mellan 
utdragna stolar / mellan 
gäster i olika sällskap 
 

 Tydlig skyltning för att 
underlätta för gästerna att 
göra rätt 

 

 Möjlighet till handtvätt eller 
tillgång till handsprit ska 
finnas lätt tillgängligt 
 

 Endast förtäring av mat 
och/eller dryck sittande vid 
bord 
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