
 

 
 

CC Älvsborg - Information och riktlinjer för hur vi gemensamt på vår anläggning 
i Kärradal minimerar risker förknippade med det nya Coronaviruset som kan 
förorsaka sjukdomen Covid-19. 
 
 
Caravan Club of Sweden (”Riks”) är en riksomfattande ideell förening. Verksamheten drivs 
huvudsakligen med medlemmarnas gemensamma ideella insatser. En viktig komponent är att 
medlemmarna ställer upp för föreningen i olika sammanhang. CC Älvsborg är en sektion inom Caravan 
Club of Sweden och förvaltas självständigt i enlighet med stadgarna. 
 
Allt detta prövas nu när vi är mitt i utmaningen att hantera situationen med det nya Coronaviruset och 
är även en utmaning för vår organisation. Nu mer än någonsin är det därför viktigt att vi är solidariska 
och ställer upp för de insatser som krävs. 
 
Styrelsen och Förvaltningskommittén på Kärradal (”FK”) följer noggrant de anvisningar och föreskrifter 
som Riks kan meddela samt givetvis även Folkhälsomyndigheten:  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 
 
Vad som anges nedan kan därför ändras med kort varsel så följ oss på vår hemsida och på Facebook. 
Har Du inte tillgång till detta så be gärna någon annan att hjälpa till att hålla Dig informerad. 
 
Kärradal  
 
Vi har beslutat att Kärradal skall hållas öppet. 
 
Riks har på sin hemsida skrivit: 
 
”Alla Caravan-campingar följer föreskrifter och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Praktiskt betyder det att vi stängt bastu- och duschavdelningar där flera människor samlas i små 
utrymmen. Andra gemensamma lokaler, i servicehus mm, städas extra noga och utsatta ytor 
desinficeras”. 
 
Vi har dock beslutat att servicebyggnaderna i Kärradal med bl. a toaletter och duschar skall vara öppna, 
tills vidare, med restriktioner enligt nedan. 
 
För att detta skall vara möjligt är det än viktigare att tilldelade städdagar sköts och vi ser allvarligt på 
utebliven städning och kan tvingas överväga att stänga servicebyggnad/er. 
 
Städning av servicebyggnader 
 
I samband med att information erhålles om tilldelad plats anges också vilka städdagar och 
arbetslördagar som platsen ansvarar för. Detta innebär givetvis inte att de enskilda medlemmarna som 
innehar platsen och som av något skäl inte klarar städningen, ålder, sjukdom etc. personligen måste 
städa. Platsen ansvarar dock för att städning sker och att gällande städrutiner följs. Har man inte 
möjlighet att städa själv kan man givetvis be om hjälp av grannar, vänner, släktingar. 
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Förstärkt/extra städning har upphandlats av sektionen och utförs under mitten av varje vecka av en 
städfirma.  

 
Vi kan nu även erbjuda möjligheten för den som så önskar att för sin städning under dagtid (ej morgon- 
och kvällstillsyn) för ett belopp om 1 500: - köpa städning att utföras av nämnda städfirma vilket 
administreras via receptionen med följande rutin: 
 

• 14 dagar innan skall berörd plats anmäla skriftligt (mail) till FK att de önskar köpa 
tjänsten fk.karradal@psektionen.se 

• Betalning skall ske i receptionen eller per PG/BG och vara betald veckan innan städning 
skall ske.  

 
Andra städfirmor får inte anlitas då vi måste ha kontroll på i dessa exceptionella tider att städningen 
utförs korrekt. 
 
Det finns engångshandskar och städmaterial som tidigare att tillgå, det finns även alltid tillgång till tvål 
och handsprit i våra servicebyggnader.  
 
Regelbunden städning utförs av dörrhandtag, kranar och andra frekvent använda ytor dagligen.  
 
Anslag/information finns på lämpliga platser. 
 
Duschutrymmen med tillhörande handfat 
 
Dusch mellan 2 andra duschar stängs av. 
 
Max 2 personer i taget i duschutrymme. 
 
Köbildning sker utomhus. 
 
De som nyttjar duschutrymme med tillhörande handfat ombeds utnyttja detta så kort tid som möjligt 
för att minimera köbildning. 
 
Kök, tvätt, utslagsvask 
 
Endast personer från en vagn/plats/husbil i taget får vistas i dessa utrymmen samtidigt  

 
Uthyrningsrummen 
 
Hålls öppna, madrasser finns men kuddar tas bort. 
 
Receptionen 
 

• Endast en besökande person i taget i receptionen 

• Ingen inkörning för de som kommer till Kärradal första gången för säsongen utan att anmäla 
detta till receptionen först 

• Respektera campingvärdarnas anvisningar 

• Receptionen är kontantfri 

• Betalning görs med kort. Som ett andrahandsalternativ finns Swish vilket dock bör undvikas 
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• Glassförsäljning kommer inte att ske 
 
Övrigt 
 
I enlighet med Riks rekommendationer: ”Generellt är alla aktiviteter på campingplatserna inställda” 
har vi beslutat tillsvidare att: 
 

• Inga aktiviteter förekommer på TeraCCen 

• Samlingslokalen, Puben och ungdomslokalen hålls stängda  

• Inga övriga gemensamt anordnade aktiviteter 

 

Egenansvar 
 
Vi vädjar också till allas egenansvar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga bl. 
a: 
 
• Stanna hemma när du är sjuk 

• Var uppmärksam på symtom på covid-19 

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. 

• Använd handsprit som alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 

• Hosta och nys i armvecket 

• Undvik att röra ögon, näsa och mun 

• Håll avstånd till andra människor, minst 1 meter, gärna längre 

 

Tveka inte att säga ifrån direkt om Du noterar ett olämpligt beteende. 
 
Trots allt detta hoppas vi på en härlig säsong 2020. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Styrelsen för CC Älvsborgssektionen och Förvaltningskommittén på Kärradal 
 
Kärradal den 6 april 2020 


