
Vad innebär en Coronaanpassad och Miljösmart resa? 

En Coronaanpassad bussresa som arrangeras av oss på Rekå Resor inkluderar 
följande anpassningar för att undvika smittorisker av covid19-viruset. Dels 
vänder resan sig endast till Dig som känner dig frisk (annars skall du stanna 
hemma) och håller stipulerade avstånd i det sociala umgänget. Vi förutsätter 
också att Du sköter Din handhygien regelbundet och i övrigt håller Dig 
uppdaterad vilka aktuella rekommendationer från FHM som gäller.  

Från vår sida stärker vi skyddet mot smittorisk genom att, se till att så många 
som möjligt inte behöver åka kollektivt till avreseplatsen före kl. 09.00, eller 
kan gå, alternativt ha egen transport till den avreseplats där vi kommer och 
hämtar (och lämnar dig vid hemkomst). Aktuella busshållplatser kan Du hitta i 
turlistan nedan. I våra bussar blir Du sedan anvisad en sittplats med avstånd till 
Din närmaste medresenär (om ni är några som dagligen umgås så anmäler ni 
detta och tillåts i så fall att sitta tillsammans med avstånd till annan okänd 
resenär). Ombord på bussen finns handsprit och hygienisk toalett. Munskydd 
finns förstås att köpa, om Du inte har det med hemifrån. Medtag gärna 
handskar, de är bra att ha då Du vistas i främmande miljöer. Bra promenadskor 
och kläder anpassad till dagens väderprognos är ett måste och glömt inte heller 
något att sitta på, då vi med fördel vistas ute i det fria. 

Vi kan beroende på väder välja mellan att äta på vald plats i naturen eller i 
bussen.  Medtag eget kaffe/the eller annan dryck och lättare förtäring 
hemifrån. På så vis väljer Du hur Du gör och får samtidigt själv ta ansvar för att 
Du sitter på lämpligt avstånd från de personer som Du nu behöver hålla fysiskt 
avstånd till.  

Avreseplatser och tider: Backaplan Hisingen kl. 09.20, Västra Frölunda kl. 
09.35, Mölndal busshållplats H kl. 09.50, Drottningtorget Göteborg kl. 10.10 
eller Rusta, Partille kl. 10.30. 

Den miljösmartaste resan har visat sig vara bussresan eftersom bussen har 
möjlighet att välja kortast möjliga väg till resmål utan byten. På så vis blir 
utsläppen utslaget på gruppens antal oftast lägre än med vilket annat 
jämförbart färdsätt som helst. Bra för alla och bra för vår planet! 

Välkommen med på dessa specialresor med ett maximerat antal resenärer 
per buss! Så – först till kvarn…. 


