
Information om särskilda anpassningar kring covid-19 från Innovatumområdets offentliga verksamheter 

Nova Mat & Möten Måndag: 08.00 - 15.00
Tisdag -Fredag: 08.00 - 15.30

•  Handsprit utplacerade i lokalen. 
•  Utökade städrutiner

• Avhämtning och utkörning erbjuds.
• Större avstånd mellan borden.

Pino & Sal Måndag - Fredag: 11.00 - 14.30 • Utökade städrutiner 
• Handsprit utplacerat i lokalen. 

• Avstånd mellan bord enligt restriktioner.
• Erbjuder takeaway
• Förbeställd mat kan lämnas för upphämtningutanför restaurangen.

Kalasboden 
Innovatum

Måndag - Fredag: 11.00 - 15.00 • Utökade städrutiner
• Handsprit i lokalen

• Kölapp precis innanför dörren.
• Beställ mat före kl.10 samma dag och hämta upp snabbt.
• Bärbar betalningsstation för att undvika rörelse i lokalen.

Salong Innovation Måndag: 07.00 - 18.00 
Tisdag: 08.00 - 20.00 
Onsdag: 07.00 - 18.00
Torsdag: 07.00 - 20.00 
Fredag: 07.00 - 16.00

• Utökade städrutiner 
• Ytor och handtag spritas upprepade gånger dagligen.
• Arbetsstationer spritas mellan varje kund.
• Nya klippkappor och kammar till varje kund.
• Tillhandahåller handsprit och uppmnar till användning.

• Erbjudande om användning av visir.  
• Uppmanar kunder att inte ta med sällskap. 
• Allt tilltugg som serveras kunder är numera inslaget i papper.

Arena Älvhögsborg
Innovatum

Måndag-Fredag: 05.00 - 21.00 
Lördag: 08.00 - 18.00 
Söndag: 08.00 - 21.00

• Kontinuerlig avtorkning av maskiner, handtag och räcken.
• Uppmanar besökare att torka av maskiner före och efter 

användning.
• Rengöringsstationer utplacerade på flertalet platser i lokalen.
• Handsprit finns utplacerad i lokalen.
• Utökade städrutiner 
• Plexiglas i reception

• Maxantal på gruppträning är sju deltagare + instruktör.
• Vid behov stängs insläpp till gym periodvis för att kunna hålla distans.
• Avråder från ombyte och dusch.
• Bastu i omklädningsrum tillfälligt stängda.

Friskis och Svettis Måndag - Söndag: 05.00 - 22.00 • Uppmanar till god hygien och ger också möjlighet till detta  
genom t.ex. handsprit i lokalen.

• Informerar tydligt att torka av maskiner och utrustning  
som används.

• Minskat deltagarantalet på passen.
• Tillhandahåller trasor behandlade med desinfektionsmedel.
• Säkerställer rena, fräscha lokaler.
• Stänger dusch och bastu.
• Motverkar trängsel vid in- och utpassering. 

Badmintonhallen Måndag -Torsdag: 08.00 - 22.00 
Fredag: 08.00 - 19.00 
Lördag: 10.00 - 14.00 
Söndag: 14.00 - 20.00 

• Handsprit utplacerat i lokalen.
• Extra lokalvård 
• Racket för uthyrning spritas kontinuerligt efter varje 

användning.

• Anpassade starttider och glapp mellan starttider.
• Kontrollerat flödet in och ut.
• Har fortsatt träningmen sprider ut grupperna tidsmässigt.

Junkpark Indoor Måndag - Onsdag: 17.30 - 21.00
Torsdag: 13.15 - 19.00 (junior) 
Torsdag: 19.00 - 21.00 (vuxen) 
Fredag: 17.00 - 19.00 (tjejer) 
Lördag: 10.00 - 12.00 (familj) 
Lördag - Söndag: 12.00 - 16.00 

• Utökade städrutiner
• Tillgång till handtvätt och handsprit.

• Max 50 personer samtidigt i lokakerna.
• Uppmanar besökare att hålla avstånd. 
• Angivna avståndsmarkeringar i entren.
• Färre sittmöjligheter i kafédelen.

Prima Fysiocenter Måndag - Torsdag: 07.30 - 16.00 
Fredag: 07.00 - 14.30

• Handsprit finns tillgängligt för personal och besökande. 
• Munskydd finns att tillgå vid önskemål.

• Handhygien, handsprit, decinficering av övriga ytor är ordinarie rutin. 
• Anpassade väntrum
• Inga gruppaktiviteter bedrivs.
• Utför hembesök vid önskemål och behov. 

Arena Rehab Måndag: 07.00 - 15.30 
Tisdag: 07.00 - 16.30 
Onsdag: 08.00 - 19.00
Torsdag: 07.00 - 17.00 
Fredag: 06.30 - 15.30

• Utökade städrutiner
• Handsprit utplacerat i lokalerna.

• Använder visir, munskydd och handskar vid varje besök.
• Gruppaktiviteter inställda tillsvidare.
• Erbjuder videobesök 
• Britspapper byts, som alltid, ut och britsen spritas mellan varje patient.

Stay Active 
Innovatum

Måndag - Torsdag: 08.00 - 18.00 
Fredag: 08.00 - 16.00

• Utökade städ/hygienrutiner 
• Tillhandahåller handsprit till både personal och patienter. 

• Tillgång till informationsmaterial på olika platser i lokalerna 

Högskolan Väst 
Trollhättan

Måndag - Torsdag: 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 16.00

• Förstärkta städrutiner
• Förstärkt skydd för personal och elever.
• Tillgång till handskar, munskydd, visir och handsprit.
• Avskärmning av plexiglas vid servicediskar.

• Många arbetar hemifrån.
• Mycket distansundervisning
• Utglesning av sittplatser i salar, grupprum, restaurang & mötesmiljöer.
• Informationsuppdateringar om vad som gäller och hur vi agerar.
• Justering av in- /ut-passering för att sprida ut folk på området.

Primapraktiken Måndag: 07:30 - 17:00
Tisdag: 07:15 - 19:00
Onsdag: 07:30 - 17:00
Torsdag: 07:15 - 17:00
Fredag: 07:30 - 17:00
Lördag-Söndag: Stängt

• Handsprit finns tillgängligt för personal och besökande. 
• Utökade städrutiner.

• Lättakuten stängd tills vidare.
• Endast bokade besök.
• Äldrevårdsmottagningen stängd tills vidare.

Science Park STÄNGT till och med den 210110

Konsthallen STÄNGT till och med den 30/11. • Med start den 1 december har Konsthallen öppet igen men erbjuder  
endast förbokade besök vid särskilda klockslag med max 5 personer  
vid varje tillfälle.

Verksamhet Öppettider Hygieninsatser Anpassningar


