
Stiftsgården Rättvik har dragit ner men fortsätter att prioritera 
restaurangverksamheten

Stiftsgården Rättvik har genom regeringens stöd till korttidsarbete dragit ner 
personalstyrkan med 60 % under hela april och maj. Det har burit emot att 
vidta denna åtgärd, men vi ser ingen annan möjlighet utifrån kombinationen av 
utvecklingen av omsättningen, rekommendationer från myndigheter för att stävja 
smittspridning samt vårt ansvar för att försöka rädda gården och dess verksamhet 
långsiktigt. Detta innebär naturligtvis att vi inte kan erbjuda allt som vi vanligtvis 
erbjuder. Vi har därför avbokat alla kurser och läger under april och maj.

Vi har valt att prioritera vår populära restaurang och hålla den öppen så länge inga 
myndighetsdirektiv säger annat. Restaurangen är öppen för lunch måndag-fredag 
11.30-13.30. Förutom servering i restaurangen säljer vi även matlådor på flera olika 
sätt: i receptionen (kort, Swish, kontant), gårdagens lådor ute i en kyllåda på trappan 
(swisha eller gå in och betala) samt i vår drive thru utanför Stiftsgården 
måndag-fredag kl 11-13.30 (Swish).

Vi tar även emot minnesstunder, mindre sällskap och konferenser. Kontakta oss 
gärna med förfrågningar om enskilda mindre evenemang, 010-160 80 00, så gör vi 
vad vi kan för att lösa det tryggt och säkert för er. Gården är stor och har flera stora 
salar, så det går att sitta glest, vilket kan vara viktigt i tider av oro för smittspridning.
Vi ser fram emot att få återgå till normal verksamhet och hoppas att det ska kunna 
ske i juni, men vi fortsätter att följa alla myndighetsdirektiv och anpassar oss efter 
dem.

Hur blir det med sommarens konfirmation och övriga läger?

Ingen vet hur det här kommer att utvecklas. Därför har vi bestämt att avvakta så 
länge som möjligt med att fatta beslut om sommarens aktiviteter. Avseende 
lägerperiod 1 (som infaller huvudsakligen under v 27-29) fattas det definitiva 
beslutet den 4 juni. Avseende lägerperiod (som infaller huvudsakligen under 
v 30-32) fattas det definitiva beslutet den 19 juni.

Välkommen åter när tillvaron blivit mer normal!

Rättvik den 16 april 2020

Pontus Gunnarsson
Föreståndare


