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Som gäst på Villa Sandudden vistas du i en säker miljö och behöver inte känna oro för
coronaviruset (sars-cov-2) som orsakar sjukdomen COVID-19.
Både till dig som funderar på att förlägga en konferens eller annat arrangemang på Villa
Sandudden och till dig som redan bokat vill vi i dessa orostider informera om dels vårt
koncept, dels vilka åtgärder vi vidtagit för att erbjuda en säker och trygg vistelse .
Villa Sanduddens koncept i sig erbjuder en trygg mötesmiljö. Vi har två separata villor, Villa
Sand och Villa Udden, plus fyra mindre fristående hus för logi och vi kan maximalt ta emot
två grupper samtidigt i var sin villa. Det innebär att ni har egen matsal och vardagsrum,
separat boende och konferensrum och vi garanterar att ni utöver er själva inte kommer att
möta några andra än vår personal.

Susanne 070-679 04 08 / Lars 070-556 04 08
www.sandudden.se / villa@sandudden.se

Vi har vidtagit följande åtgärder för att minimera smittspridning:


Vi utför en minutiös städning av samtliga utrymmen innan och efter varje sällskap.



Sängkläder, handdukar, badrockar etc tvättas i mycket hög temperatur.



Alla hårda ytor i våtutrymmen, dörrhandtag, konferensbord, matsalsbord, karmstolar
etc. tvättas med desinfektionsmedel flera gånger per dag.



Handsprit och engångspappershanddukar på alla toaletter och badrum.



Vid all hantering av mat och vid servering använder vi engångshandskar under vita
bomullshandskar för att minimera kroppskontakt.



Samtliga måltider serveras vid bordet (dvs inga bufféer).



Vi dukar glest både runt matbordet och i konferens.



Vid minsta sjukdomssymptom kommer personalen sättas i karantän



Vi har infört en desinfektionsbehandling av bastu och relax plus bryggor - ofarligt för
människan men tar död på COVID-19. Det görs inför varje sällskap.



Vår jacuzzi har två desinfektionsmetoder: klorering och UV. Vi chock-klorerar varje dag
vilket bedöms av expert som säkert för att hindra smittspridning av COVID-19.
Klicka här för referensdokumentation.

Du är välkommen att mejla oss på villa@sandudden.se eller ringa på 08-400 200 04 om du
har frågor kring vår policy.
Hjärtligt välkomna till Villa Sandudden
Susanne & Lars Klingstedt med personal
Maten på Villa Sandudden är förstklassig – vi samarbetar med kritikerrosade restaurangerna
Jim & Jacob och Copine och vår 4-rätters middag är samma som deras avsmakningsmeny.

