Initiativ för

Ökad trygghet och samhällsservice för
personer inom riskgrupper på Gotland
Sedan en lägre tid fungerar Sveriges coronastrategi bra och vi ser fortsatt få allvarliga fall och en låg
smittspridning i Sverige och här på Gotland. Det sker till viss del till priset av att en stor del av
befolkningen, de som är 70 år och äldre samt de som tillhör riskgrupper, är utestängda från stora delar
av vårt samhälle. Många av dem har tvingats leva isolerat och har hållit sig undan sedan tidigt i våras.
Även om utvecklingen i Sverige nu ser bättre ut är faran inte över och Folkhälsomyndighetens
nuvarande restriktioner, riktlinjer och regler kommer troligtvis att ligga kvar en längre tid.
Det är därför av yttersta vikt att vi på Gotland tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för våra
äldre och personer i riskgrupper att inkluderas och kunna ta del av samhällsservicen här på ön.
Näringslivsberedningen bestående av Gotlands näringslivsorganisationer har därför tillsammans med
Region Gotland samlat in initiativ som görs av näringslivet runt om på
hela Gotland.
I detta dokument finner du de initiativ som inkommit till och med 2020-11-02.
Den senaste sammanställningen finns att hitta på länken visbycentrum.se/mer-info/tillhör-du-riskgrupp
Utöver de initiativ som finns att ta del av i detta dokument tar företagarna givetvis även stort ansvar
sedan tidigare genom att följa de regler och riktlinjer som regeringen och Folkhälsomyndigheten
beslutat om.
Stort tack till alla företagare som är med och bidrar med initiativ.
Med vänliga hälsningar
Magnus Olsson, Visby Centrum, representant näringslivsberedningen
Peter Lindvall, Regiondirektör – Region Gotland
Maria Amér, Smittskyddsläkare – Region Gotland

Almi Företagspartner Gotland AB
Almi Gotland försöker i så stor utsträckning som möjligt att genomföra våra möten inom
affärsrådgivning och finansiering i digitala miljöer. Vi tar ändå emot besökare i de fall en digital lösning
ej lämpar sig och vidtar då försiktighet rörande luftiga mötesrum, avståndstagande, tillgång till
handsprit etcetera. Vi säkerställer även att inte för många personer vistas i våra lokaler samtidigt och
planerar in eventuella fysiska möten därefter. Vi genomför även möten utomhus, via promenader eller
liknande. Vi kommer troligen att genomföra vissa fysiska aktiviteter under hösten, men med begränsat
antal deltagare och i luftiga lokaler med bra ventilation och möjlighet till ansvarsfullt avståndstagande.
Tfn: 0498–20 22 01
Hästgatan 24, Visby
www.almi.se

Annika Gustavsson Jewellery
Begränsat antal kunder i butiken samtidigt.
Boka tid för privat visning mellan klockan 10:00-11:00 varje vardag.
Tfn: 0498–21 22 67
S:t Hansgatan 26, Visby
www.annikagustavsson.se

Avis Biluthyrning / Godman Biluthyrning AB
Flygplatsen:
Här får dom flesta hämta ut sin hyrbil från vårt nyckelskåp, något som också kan avtalas på telefon.
Eventuell biluthyrare sitter i ett bås bakom plexiglas. Personer i riskgrupp kan välja att hämta på
tidpunkter då det inte är några ankommande eller avgående flyg för att undvika "folkmassor". Måste
dock ske under flygplatsens öppettider.
Donners Plats:
I dagsläget så kan man avtala en tid då det inte är några andra kunder i lokalen, då sker endast ett
möte med uthyrare.
Inom kort kan man även här hämta ut sin hyrbil från ett nyckelskåp, alla tider på dygnet.
Leverans av bil:
Inom Visby erbjuder vi gratis leverans av hyrbil till alla i riskgruppen.
Mot en leveransavgift kan vi leverera hyrbil till hela Gotland.
Tfn: 0498-21 98 10
Donners Plats 2, Visby
www.avis.se

Bertil Norrby AB
Vi ställer ut beställda varor till kunder mot betalning med Swish.
Alla jordprodukter har kunderna kunnat plocka även utanför affärstid.
Vi kan även ordna med utkörning
Tfn: 0498-49 70 25
Hoburgsvägen 42, Burgsvik
www.bertilnorrbyab.wordpress.com/

Biltema
Vi erbjuder Drive In, där man kan beställa på nätet. Vi kommer sedan ut med varorna till bilen utan att
man behöver komma in. Stora ytor för kunderna att röra sig på i varuhuset. Vi är tydliga med
information att hålla avstånd och erbjuder handsprit.
Tfn: 077-520 00 00
Stenhuggarvägen 7, Visby
www.biltema.com

Cam & Co
Vi erbjuder kunder i riskgrupp tider då du och frisören är själva i salongen.
Visir och munskydd finns om så önskas.
Boka på telefon och meddela att du önskar en enskild behandling
Tfn: 0498-21 25 70
Wallers plats 7, Visby
www.camoco.se

Clarion Hotel Wisby
Vi vidtar en rad åtgärder för tryggheten för våra gäster.
Läs mer om dessa på www.nordicchoicehotels.se/sakerhetsrutiner.
Tfn: 0498-25 75 00
Strandgatan 6, Visby
www.choice.se/clarion/wisby

Clas Ohlson AB
Vi har öppet ända till 19:00 och rekommenderar dig som är i en riskgrupp att handla 18:30-19:00.
Vi erbjuder handsprit vid entré och utgång. Vi har skärmar i kassor och servicediskar.
Vid beställning och betalning på nätet kan man få sitt paket utlämnat på Östertorg.
Tfn: 0498-25 76 54
Österväg 6, Visby
www.clasohlson.se
Coop Gotland
Tydliga skyltar innan och i butikerna. Vi erbjuder handsprit. Skärmar i kassorna.
Även personalen hjälper kunderna att hålla avstånd
Tfn: 0771-17 17 17
Stenhuggaren, Gråbo, Östercentrum, Slite, Klintehamn, Ljugarn, Lärbro, Roma, Hemse
www.coopgotland.se

Creperie & Logi
Vi avståndssäkrar, har handsprit tillgängligt och kan erbjuda bord i mer skyddad miljö.
Vi erbjuder take-away som kan betalas med Swish och levereras ut på gatan.
Tfn: 073-087 05 06
Wallers Plats 3, Visby
www.creperielogi.se

Databyrån i Visby AB
Handla på hemsidan och få gratis hemleverans inom Visby, 150 kr till övriga Gotland.
Beställ via hemsidan eller telefon och hämta på parkeringen. I själva butiken har vi plexiglas runt våra
kassor, tydliga markeringar för avstånd, tillgång till handsprit. Datorhjälp via telefon och fjärrstyrning.
Hembesök för datorservice på plats hos kund, till exempel installation i samband med leverans av
köpta produkter.
Tfn: 0498-69 15 00
Hyvelgatan 12, Visby
www.databyran.nu

Dicks Guld & Silver AB
Vi kan göra hembesök och självklart ha öppet före och efter stängning.
Kontakta oss för förfrågan och bokning. Vi har handsprit tillgängligt för
alla kunder och spritar våra egna händer både före och efter kontakt med kund.
Tfn: 0498-25 67 68
Österväg 1, Visby
www.dicksguld.se

Esther & Inez AB
Vardagar innan kl.11:30 samt efter 15:30 så är det lugnt i butiken och det går bra att komma hit,
besöka oss och handla i lugn och ro. Om du vill att vi inte släpper in fler folk under tiden du är här hos
oss så säg till så ordnar vi det.Du kan även handla online hos oss i vår webbshop: www.estherinez.se
så skickar vi dina produkter till dig. Du har alltid med öppet köp och kan returnera dina produkter om
du ångrar dig. Om du vill boka in en privat shopping, ring oss så ser vi vad vi kan ordna.
Tfn: 073-941 22 53
Sankt Hansgatan 26, Visby
www.estherinez.se

Familjen Jessens saluhall & bar
Plexiglas mellan borden, öppet exklusivt för riskgrupper måndag till fredag mellan 08:30-11:00.
Tfn: 0498-21 42 14
Hästgatan 19, Visby
www.saluhallochbar.se

Gotlands Energi AB
För att minska risk för smittspridning hänvisar vi under denna period alla ärende till hemsida och lokal
kundservice via telefon som är bemannad 08:30-16:00 alla vardagar.
När vi gör kundbesök så ringer vi innan så att personen känner sig trygg med besöket.
Tfn: 0498-28 50 00
Västra Törnekvior 4B, Visby
www.gotlandsenergi.se

Gotlands Museum
Vi hjälper dig att handla tryggt i vår Museibutik. Välkommen att ringa till butiken så plockar vi ihop din
beställning och påsen med varor står färdigpackad när du kommer. Vi tipsar om när det är lugnast
med besökare. Du kan också välja att köpa direkt i webbshoppen med hemleverans eller att gratis
hämta ut i butiken under våra öppettider. Självklart ingår paketinslagning och vi kan även skicka ditt
paket till vilken adress du vill. Om du önskar kan du hämta dina köpta varor utomhus vid museientrén.
Välkommen till oss! Webshop www.gotlandsmuseum.se. Museibutiken öppet alla dagar 11 – 16
Tfn: 0498 - 29 27 25
Strandgatan 14, Visby
www.gotlandsmuseum.se

Gotlands Strumpfabrik
Vi erbjuder dig att vara ensam kund i butiken. Ring och boka på 0736-44 07 37 (Ulrika) så hittar vi en
tid som passar oss båda. Detta gäller både i Visby (S:t Hansgatan 34) och i Boge.
Tfn: 0736-44 07 37
Boge Friggars, Slite och S:t Hansgatan 34, Visby
www.gotlandsstrumpfabrik.se

Hennes & Mauritz
Vi följer samma krav som alla HM butiker har enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Besök gärna in på vår hemsida.
Tfn:0498-79 91 20
Österväg 7–9, Visby
www.hm.com

Hemmakväll
Personer i riskgrupp kan handla i våran webbshop och göra färdigt med betalning.
Vi packar ihop varorna och kunden kommer endast och hämtar sin färdigpackade påse utan att stå i
kö eller behöva gå runt i butik bland andra kunder.
Tfn:0498-21 88 50
Skolportsgatan 5, Visby
www.hemmakvall.se

Hotell Helgeand
I vårt SPA/relax med varm källa 38 grader + bastu får endast vistas det sällskap som bokar en viss tid.
Vi ställer ordning efter varje besök. Boka på telefon eller via mail info@helgeand.se
Tfn: 0498-29 12 30 (dagtid)
Norra Kyrkogatan 3–7
www.hotelhelgeand.se

Hästnäs Outlet
Vi håller öppet även lugna tidpunkter såsom dagtid på torsdagar och fredagar.
Stora ytor både inomhus och utomhus vilket gör att det går bra att hålla rejäla avstånd.
Tfn: 0708-74 48 00
Broväg 123, Visby

ICA Maxi Visby
Vill man besöka ICA Maxi Visby har vi som minst kunder i butiken tidig morgon (öppnar kl. 7:00) eller
senare på kvällen (vi stänger kl. 22:00), vi är en stor butik med stora öppna ytor att kunna röra sig på
och undvika trängsel och det finns flera stationer med handsprit i butiken. Vår seniorrabatt gäller alla
dagar i veckan (ett köp), fungerar även online samt att nära och kära kan agera ombud. På vår
onlinehandel har vi speciellt reserverade tider för er i riskgrupp och +70 år. Logga in och gå till att välja
din slot för hemleverans eller upphämtning i vår drive-thru, här finns en ruta att kryssa i så visar sig
extra tider för er. Ring oss gärna på 0498-65 56 26 så hjälper vi dig.
Tfn: 0498-65 56 26
Follingboväg 70, Visby
www.maxivisby.se

ICA Nära Krampbroboden
Vi har valt att låta kunder ringa, vi plockar ihop varor. Kunden får en tid då de kan hämta, då ringer de
från baksidan av butiken. Kunden swishar och slipper gå in och betala i kassan. Vi talar också om för
kunder om de önskar vilken tid det är minst kundtryck i butiken, då det är lättast att hålla avstånd.
Tfn: 0498-360 53
Fole Viaby

www.ica.se/butiker/nara/gotland/krampbroboden-1567/start/
ICA Nära Roma
Vi rekommenderar att handla kl.08:00-10:00 på förmiddagen samt mellan kl.13:00-15:00 på
eftermiddagen då det är lugnare i butiken. Vi tar emot mail och telefonorders som packas ihop av oss
och som sen hämtas av vid lastkajen. Vi erbjuder flera betalningssätt.
Tfn:0498-28 70 01
Visbyvägen 35 c, Romakloster

www.ica.se/butiker/nara/gotland/ica-nara-roma-1571/start/

ICA Nära Torgkassen
Är du symtomfri och i riskgrupp är du varmt välkommen att komma och handla mellan 07:00-08:00
alla dagar. Ring eller maila din beställning vi levererar hem dina varor (inom Visby) eller hämta dem
utanför butiken betalning med Swish eller kontant enkelt, smidigt och inga avgifter.
Tfn: 0498-21 00 46
Stora Torget 9, Visby

www.ica.se/butiker/nara/gotland/ica-nara-torgkassen-visby-1550/start/
Irisdals blomsterhandel
Ring in och beställ, vi packar och ställer kassen utanför dörren, vi tar Swish.
Vi har även hemleverans. Vi har två entrédörrar öppna för ett bra flöde.
Ring oss så löser vi det mesta.
Tfn:0498-21 00 85.
Hästgatan 21, Visby
www.irisdals.se

Jordnära AB
Hos oss kan man boka en tid för "personal shopping" utanför ordinarie öppettider, mellan 10-11
vardagar. Då är man ensam i butiken med full service från personal. Det går också bra att beställa i
vår webbshop, www.jordnara.com . Vi har tills vidare fri frakt.
Tfn:0498-21 44 75, 073-022 09 00
S:ta Katarinagatan 3, Visby
www.jordnara.com

Julia Hultgren
Möjlighet att boka privat shopping mellan kl. 09:00-11:00 måndag-fredag.
Tfn: 0498-21 53 15
Adelsgatan 18, Visby
www.julia.se

Järn AB Södertorg
Kontakta oss på telefon så hjälper vi dig med en lösning som passar dig.
Tfn:0498-20 28 00
Byrumsgatan 4, Visby
www.jabs.se

Kalk Hotel
Under frukostservering har vi begränsat antal platser då vi ständigt eftersträvar att ha en trygg och
luftig miljö, både inomhus samt på våra blomstrande balkonger. Förboka ditt bord på
info@kalkhotel.se. Vi har förlängt våra öppettider till vardagar 07:00-11:00, helgdagar 08:00-11:00.
Tfn:0498-20 33 13
Strandgatan 13, Visby
www.kalkhotel.se

Karl-Oskars Krypin
Om man bor hos oss behöver man inte ha kontakt med någon om man inte vill. Nycklarna hämtas i ett
nyckelskåp. Vi hälsar inte i hand utan håller oss på avstånd om vi träffar gästerna. Mellan varje gäst
så "spritar" vi alla kontaktytor, som handtag, kranar, lysknappar, TV-kontroll etcetera.
Tfn: 0707-81 31 03
Endreväg 7G, Visby

www.karl-oskarskrypin.se

Klippoteket i Visby AB
Vi som jobbar på Klippoteket Visby bär Visir eller munskydd under Alla våra arbetspass.
Vi erbjuder tider för personer i riskgrupp där de är helt själva i salongen tillsammans med sin Frisör.
För bokning ring på 0498-21 02 02 eller Maila oss på info@klippoteketvisby.se så ordnar vi en tid för
dig i riskgrupp. Vi desinficerar våra arbetsplatser och verktyg mellan varje kund.
Man kan tryggt betala med swish så vi minskar risken för smittspridningen ännu mer.
Varmt välkomna!
Tfn: 0498-21 02 02
Adelsgatan 21 A, Visby
www.klippoteketvisby.se

Kränku Te & Kaffe
Beställ online och hämta i butik. Ring butiken så kommer vi ut med din order. Vi erbjuder också
kostnadsfri avhämtning vid Träffpunkt Gotland (söder om Visby) varje tisdag vid order via
webbshoppen. Vi begränsar vid entrén när det blir för många besökare och har skärmar, flera
stationer med handsprit och ett kösystem med avståndsmarkeringar.
Tfn:0498-21 74 81
S:t Hansplan 4, Visby
www.kraenku.se

La Vie Visby
Vid föranmälan, kan vi öppna upp 30 minuter innan ordinarietid, för ”förbokade”(max 10 personer).
(kan även begränsas för en mindre grupp om önskemål finns).Vid önskemål, kan personalen ha visir,
munskydd och handskar. Har du frågor eller vill hitta en annan lösning, kontakta oss så försöker vi
lösa det.
Tfn:0498-247878,0708-247880 eller lavie@telia.com
Hästgatan 19, Visby
Instagram. @lavievisby

Lewin Creation
Boka tid för dig och ditt sällskap. Cirka 30 minuter måndag till torsdag mellan 12:00-17:00 på telefon.
Varmt välkommen.
Tfn: 070-460 05 74
S:t Hansgatan 28, Visby
www.lewinfo.se

LIFE
Ring in och boka och hämta dina varor snabbt i butik
Tfn: 010-54 33 151
Österväg 7 (Gallerian), Visby

www.lifebutiken.se/butiker/visby/life-visby

Linarve
Här kan du boka tid för personlig shopping i butiken. Det är då stängt för övriga.
Det finns också möjlighet att prova i ett provrum utomhus vid torrt väder.
Tfn: 0704-15 56 10
S:t Hansgatan 25, Visby
www.linarve.se

Lin Living
Vi erbjuder möjlighet att besöka butiken om inte våra öppettider passar. Maila till info@linliving.se
Självklart har vi vår webbutik på www.linliving.se öppet dygnet runt.
Tfn: 0498 - 65 07 40
Adelsgatan 23, Visby
www.linliving.se

LjusExperten Visby AB
Personer i riskgrupp kan ringa oss på telefonnummer 0498-21 7 780, på vardagar mellan
kl.10:00-18:00 och boka in en morgontid, kl. 9:30 och får då vara ensam med personal i butiken.
Det går även bra att under öppettiderna, knacka på vår entrédörr, så kommer vi ut och hjälper till.
Med reservation för att det ibland är köbildning vid kassan och att vi då försöker hjälpa alla i tur och
ordning.
Tfn:0498-21 77 80
Skarphällsgatan 4C, Visby
www.ljusexperten.se

Länsförsäkringar Gotland
Vi har gjort ett flertal insatser för att öka tryggheten för våra kunder och medarbetare, bland annat
genom att utöka antalet kundmötesplatser, sätta upp avgränsningar mellan dessa platser och
minimerat antalet personer som är i lokalen samtidigt. Om man ändå upplever oro kan man boka ett
personligt möte.
Tfn: 0498-28 18 50
Österväg 17, Visby och Storgatan 43, Hemse
www.lfgotland.se

McDonalds Gotland
Vi har anpassat vår möblering för att nyttja våra nästan 200 sittplatser optimalt, och satt upp skärmar
mellan platser för att skapa trygghet och minimera risk för att sprida smitta. När du besöker
stadskärnan är det ont om möjligheter att få tillgång till toaletter, vilket vi adresserar med våra fyra
toaletter som är lättillgängliga året om. För att också underlätta för handtvätt har vi under våren
investerat i nytt, stort, lätt tillgängligt handfat, utanför våra toaletter vilket gör att det är enkelt för alla
som besöker stadskärnan att få möjlighet att tvätta sina händer. Självfallet finns också handsprit.
Tfn:0498-20 85 00 (Östercentrum), 0498-47 33 30 (Stenhuggaren)
Österväg 9 och Stenhuggarvägen 10, Visby
www.mcdonalds.com

Odds Guld
Vi rekommenderar att du besöker oss vardagar mellan kl.15:00-18:00 då det brukar det vara som
lugnast. I vissa fall kan man boka in ett besök innan öppettid.
Tfn:0498-21 50 66
Adelsgatan 1, Visby
www.oddsguld.se

Olars Ulla
Vi öppnar gladeligen tidigare för kunder i riskgrupp om man ringer och bokar.
(Kl.10:00 istället för kl.11:00 som är ordinarie öppettid.) Vi bär då handskar, munskydd och spritar
ytor och galgar extra mycket för att ge dig en så säker miljö som möjligt. Butiken är givetvis öppen
bara för dig. (Handsprit finns alltid tillgängligt i butiken, kortläsare spritas mellan varje kund, och vi
spritar ytor och galgar i butiken minst en gång per dag för allas säkerhet.)
Tfn: 0498-21 18 01
Adelsgatan 42, Visby
www.olarsulla.se

Shawarma bar
Onsdagar mellan 10:00-11:00 erbjuder vi tidig lunch med begränsat antal platser. Förboka ditt bord på
telefon. Gäller till och med 31/11. Vi har utkörning av maten inom Visby. Ni kan beställa online via
www.shawarmabar.se och lägga adressen eller ringa och beställa.
Tfn: 0498-65 04 44
Hästgatan 23, Visby
www.shawarmabar.se

Slite Utveckling AB
Slite Utveckling kontorshotell: Konferensrum med plats för 10–20 personer som kan hålla 2 m
avstånd, videokameror osv för kloka möten.
Fotofirma Znappit, Gårdhagen Film, Island Shipping Gotland, Resource, Slite Redovisning, Slite Kök &
Snickerier och Tinas Klipp, anpassar sig efter sina kunder. Rymlig entré och lokaler.
GRAIP gym Solklintsskolan: Ej fler än fyra i lokalen samtidigt. Handsprit. Dessutom finns ett
kostnadsfritt utegym.
Tfn: 0703-42 32 13
Storgatan 95, Slite
www.sliteutveckling.se

Systrarna Malmgrens
Tisdagar och torsdagar kan du förboka besök mellan 10.00-11.00 (max 10 personer).
Boka videoshopping, vi skickar varorna per post. Det går även bra att boka butiken innan öppning
Kl.9:00 tisdag-fredag.
Tfn:0498-21 73 00
Adelsgatan 8, Visby
Facebook/Instagram: @systrarnamalmgrens

Teknikmagasinet
Butik på distans. Telefon eller videosamtal med en butiksmedarbetare, för dig som stannar hemma
men som ändå vill ha personlig service. Läs mer på: www.teknikmagasinet.se/start/butik-pa-distans
Denna tjänst nås på:Ring 010-750 05 80 - Öppettider: Vardagar 11:00-18:00, Helger 11:00-17:00
Tfn: 010-7053383
Österväg 7, Visby
www.teknikmagasinet.se

Tells Optik
Hos oss har du som tillhör riskgrupp möjlighet att boka tid innan butiken öppnar. Ring oss så hittar vi
en lösning som passar just dig.
Tfn:0498-27 12 00
Österväg 1, Visby
www.tells.nu

The Body Shop
Telefonshopping eller meddelande på vår Instagram/Facebook @visbycrueltyfree. Vi plockar ihop och
kan mötas utanför butiken. Betala kontant eller Swish. Vi kan även komma överens om en tid innan
öppning (kl. 10:00) där Ni kan komma och vara själva. Vid önskan använder vi munskydd.
Vid många förfrågningar tar vi oss gärna ut runtom på ön. Ring oss så ser vi till att hitta en lösning.
Tfn:0498-65 05 99
Österväg 5–7, Visby
www.thebodyshop.se

Ur & Penn
Måndagar mellan 09:30-10:00, torsdagar mellan 17:30-18:00 släpper vi endast in ett fåtal besökare i
butiken. Vi arbetar med munskydd och handskar. Det går även bra att ringa oss för att få göra köp
som vi slutför och lämnar till dig i dörren så du slipper gå in i butiken. Vi har visir, munskydd, handskar
och handsprit som vi använder oss av.
Tfn:0498-79 99 80
Österväg 5–7, Visby
www.uropenn.se

Veteranpoolen AB
Veteranpoolen utför ROT- och RUT-tjänster hos privatpersoner och bemannar företag. Vi följer
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vår rutin är att vi alltid går igenom uppdraget tillsammans med kund
och veteran för att göra en riskbedömning samt säkerställa att det kan genomföras på ett säkert sätt.
Den som är i riskgrupp och intresserad av att få en tjänst utförd är varmt välkommen att kontakta oss
via telefon eller e-post. Med god planering och rutiner kan vi utföra de flesta typer av tjänster.
Tfn: 0498-23 00 10
Skarphällsgatan 8, Visby
www.veteranpoolen.se

Visby Dansskola/Visby Träningscenter
Vi vidtar alla möjliga åtgärder för att våra lokaler skall vara trygga att vistas i.
Hos oss kan du delta i online träningar och pass. Vi har schemalagt passen med gott om tid emellan
för att minimera risken för trängsel innan och efter. Vi har även reducerat antalet deltagare på passen
för att minska risken för smittspridning.
Tfn:0498-21 55 40
Stenkumlaväg 51, Visby
www.visbytraningscenter.com

Wessman & Pettersson
Tisdagar och torsdagar kan du förboka besök mellan 10.00-11.00 (max 10 personer).
Tfn:0498-21 11 12
Adelsgatan 5, Visby
www.wessmanbok.se

Winberg
Vid efterfrågan kan vi ta emot kunder upp till en halvtimme efter stängning på kvällen och en
halvtimme innan ordinarie öppning på morgonen. Förbokas på telefon.
Vi tar emot swish som betalmedel och kan göra allt klart för upphämtning.
Kan även köra ut i Visby efter stängning/innan öppning.
Tfn: 073-025 63 89
Kung Magnus väg 5c
www.winberggotland.se

Wisby Ost AB
Färdiga påsar av olika slag, utanför butik, kunden swishar.
Vi levererar varor över hela ön fram till dörren, man beställer via vår webbutik, ringer eller mailar till
info@wisbyost.se. Beställ själv om du vill hämta, få leverans eller skickat med post.
Tfn:0498-27 72 75
Wallers plats 4, Visby
www.wisbyost.se

Åhléns
Våra öppettider är vardagar 10:00-18:00, lördagar 10:00-17:00, söndagar 12:00-16:00.
Vi erbjuder personlig försäljning vid förbokade tider enligt överenskommelse mellan kund och
personal. Det finns tillgängligt med handsprit och plexi i våra kassor. Och vi uppmanar i vårt
ljudsystem om att hålla avstånd. Vi erbjuder även att plocka ihop varor för kund för upphämtning vid
ingång till varuhuset.
Tfn:0498-44 74 00
Österväg 6, Visby
www.ahlens.se

Äldrelinjen
Längtar du efter någon att prata med, Äldrelinjen är bara ett samtal bort. Ring Äldrelinjen på telefon
020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16, för att prata med någon av våra volontärer.

Ödins Garveri
Det är sällan trångt hos oss.Man kan få gå ut bakvägen om man upplever att det blir för trångt och vi
försöker be folk vänta med att gå in om det redan är många inne. Om man ringer innan så kan vi boka
en tid som man kan få komma själv innan våra ordinarie öppettider.
Tfn:0498-21 00 54
Tage Cervins gata 3, Visby
www.odinsgarveri.se

