Checklista
Tips att tänka på vid aktivitet typ Öppen Gård och
med bilburna besökare.
Allmänt:
Plats för egen kommentar:
Gästerna, besökarna hur kan deras förväntan se ut?
Vad är det de vill se och uppleva under sitt besök?
Vad är det du vill visa, berätta, förklara?
Behöver aktiviteten sökas polistillstånd för, gör det i så
fall i god tid.
Ska besöket kosta något, hur anordnar du i så fall
betalning, mottagandet.
Försök att få ett flöde i hur man kan gå, för att få ta del
av ditt utbud.
Värdskap är en färskvara, många av dina besökare
kommer att berätta om sin upplevelse för sina vänner
och bekanta. Ett gott värdskap är mycket värdefullt.
Hur ser det ut på gården och omgivningarna?
Hur ser du och din personal ut, har ni rustat er både för
igenkänning och för ett gott värdskap.
Om något händer, har ni en telefonlista så ni kan nå
varandra.
Om något händer, finns det utrymme så ambulans,
brandbil kan komma fram.
Hur gör man om det skulle dyka upp aktivister, som stör
eller gör intrång. Ring polisen.
Försäkringar! Om det är en LRF aktivitet så kontakta
Regionkontoret och stäm av. LRF har bra försäkringar
som oftast gäller vid ”våra” aktiviteter.
Corona, den pågående pandemin ställer specifika krav
på många olika verksamheter. Och du som företagare
måste vara uppdaterad. Handsprit på plats, förbereda
för att inte trängsel ska uppstå. Håll dig uppdaterad
med folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Är det du som kontaktar, bjuder in eller informerar lokal
media?
Tänk på att du inte måste kunna svara på alla frågor
direkt.
Trafik:
Var ska bilar komma in, finns de någon information vid
vägen?
Var finns parkering och hur är den organiserad?

Parkeringsvakter med västar? Uppspända band som
delar av? Ska det tas betalt? Är det i så fall informerat,
uppskyltat så besökaren är införstådd.
Funkar parkeringen i alla former av väder? Är det
tillräckligt jämnt för bilar, husbilar m.fl att köra på.
När bilarna ska åka igen, hur kommer de ut, finns det
ett flöde? Olika in och utfarter?
Besöket:
Tänk dig besökaren som kommer till gården, ev. med
barn!
Är det tydligt vart de ska gå? Behövs det märkas upp?
Finns det någon karta, informationsplats där man kan ta
del av utbudet?
Är det områden som besökarna inte får gå till så ska det
tydliggöras.
Finns det djur, så behöver besökaren få information om
hur man beter sig, om man får klapp m.m. Ska man ha
någon skyddsklädsel! Tossor eller annat?
Är det inhägnade marker, kan kanske vara bra att skylta
upp vad som växer/finns där och om man får gå där
eller inte.
Möjlighet att tvätta händer ett måste om man har
möjlighet att klappa djur. Gärna en beskrivning på plats
om hur man gör, betydelsen av det för djur och
människor.
Finns det någon person som kan berätta för besökaren
om gården, platsen. Eller kan man läsa sig till det?
Besökaren är oftast nyfiken och intresserad. Tänk på att
målgruppen är både stor och liten.
Finns det så att besökaren kan ha fika med sig, var sitter
de i så fall?
Kan de köpa mat och dryck på plats?
Var slänger de skräp?
Finns det toaletter på plats?
Har du någon aktivitet som är inriktat för barn?

Kontakta ditt LRF Regionkontor för mer tips! Kontaktuppgifter hittar du på www.lrf.se

Lycka till!

