
Pressmeddelande SMOFA, 
2020-10-29 
Under torsdagseftermiddagen den 29 oktober kom det nya rekommendationer gällande 
covid-19, Folkhälsomyndigheten riktade skärpta råd till hela Västra Götaland. På Västra 
Götalandsregionens hemsida kan man läsa:


Skärpta råd från 29 oktober 
Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland har beslutat om skärpta råd som gäller i 
hela Västra Götaland, till att börja med till den 19 november. Samma råd gäller även i regionerna 
Stockholm och Östergötland under samma period.


▪ Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, 
köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i 
exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.  

▪ Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, 
idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och 
unga födda 2005 eller senare.  

▪ Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som 
man bor med. 

▪ Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska 
kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära 
att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt. 

▪ Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala 
utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, 
erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och 
andra fysiska möten skjuts upp.


SMOFA ställer in sina evenemang för 2020 
Detta påverkar direkt SMOFA’s verksamhet och samtliga planerade evenemang såsom konserten 
“Mardrömmen innan Halloween” och liveupplevelserna, “Halloween på Bruket” samt “Julstök 
- En julupplevelse från 1906”. Styrelsen i SMOFA har därför valt att vidta åtgärder och följa 
rekommendationerna till fullo. Därmed ställs evenemangen in tillsvidare. Det är viktigt att få ut den 
här informationen snabbt så våran publik kan ta del av information och planera därefter.


SMOFA vill påpeka att i skrivande stund har inte evenemangen ställts in i sin helhet. Vi kollar på 
möjligheter till att flytta fram våra evenemang till ett senare datum 2021. Därför är biljetterna 
fortfarande aktuella. Vi ber därför våra kunder att sitta lugnt i båten och avvakta nästa 
pressmeddelande när vi har ett slutgiltigt besked angående våra evenemang.


• Mardrömmen innan Halloween, 30/10 - Tillsvidare inställd


• Halloween på Bruket, 31/10 - Tillsvidare inställd


• Julstök - En julupplevelse från 1906, 12/12 - Tillsvidare inställd





