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Husbilsvänner! 

Detta är nummer två av Nyheter och ändringar. Engelsk 

version finns. 

  

På grund av coronapandemin kommer år 2020 inte att likna något annat 

år. Stora begränsningar i människors rörelsefrihet har införts. Vid möte 

med andra bör ett avstånd på 1,5 – 2 m hållas. Alla skall hålla avstånd till 

andra. 

  

Folkhälsomyndighetens uppmaningar: 

För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig som är 70 år eller äldre att 

begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, 

handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samti-

digt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla 

mat eller uträtta ärenden. 

  

Webbadress: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

   

Utevistelse med iakttagande av uppmaningarna är högsta grad OK för häl-

sans skull. 

  

Husbilsägare har en unik möjlighet öka sin rörlighet genom att använda sig 

av den egna husbilen. Folkhälsomyndighetens uppmaningar bör följas. 

  

Vi har inte hört något från våra värdar. 

  

Vi uppmanar att om ni planerar ett besök hos en värd, i samtliga fall, ringer 

i förväg och hör efter om ett besök är lämpligt.   

Vi vill hemskt gärna få reda på hur det är att resa med vår guide. Har ni några frågor? 

Hur har ni upplevt kontakterna med näringsidkarna? Har ni haft några problem? Berätta 

om både positiva och negativa händelser. På samma sida som ni hittar  ”Nyheter och änd-

ringar” finns ett formulär. Ni får vara anonyma. Vi publicerar aldrig namn och e-

postadresser. 

Skriv gärna och berätta om ni  har förslag på nya platser. Belöningen för ett förslag som 

kommer med i nästa års guide är ett exemplar av Guide 2021. Skicka gärna bilder. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/information-till-aldre/?mc_cid=39622cd01d&mc_eid=%5bUNIQID%5d
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Uppdateringar (omfattar även ändringar publicerade i  

No. 1) 

  

1.  Värd I101 Hejde Honungshus 

  Utgår. Kan inte längre vara värd. 

  

2.  Värd W102, Stora Lunåns Gårdsmejeri.  Ändrade villkor 

 Parkeringsplatsen ligger inom ett inhägnat område med djurpark, 

 gårdsbutik, gårdsmejeri och gårdscafé. 

 Entréavgift: Vuxna 60 kr, barn 40 kr. I avgiften ingår tillträde till  an

 läggningen, övernattning, vatten och WiFi. 

  

3.  S103 Ransbysätern, GPS-koordinater 

     Lat.   N 60.71374, 

     Long. E 12.9757  

 

4.  Kartan på guidens baksida visar 2020 års värdar. 

 

 5. W104 Tempo Venjan. Parkeringsplats 

      Parkering på planen till vänster om återvinngscontainrar. 

      Lat:      N 60.95326 

      Long:   E 13.90933 
 

 


