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Temaparken High Chaparral är uppdelad i ett flertal tematise-
rade miljöer, med tidstypiska byggnader, skyltar och rekvisita 
som tillsammans bildar känslan av att vara del av vilda väs-
tern i 1800-talets Amerika. 

Parkens drygt 350 säsongsanställda bär alla tematiserade och 
tidsenliga kostymer utformade i parkens kostymateljé, vilket 
ytterligare bidrar till upplevelsen av att transporteras tillbaka 
i tiden. På flera platser i parken presenteras teater med tids-
typiska teman och karaktärer framför besökare, vilket gemen-
samt levandegör upplevelsen och känslan av att faktiskt vara 
en del av vilda västern en dag 1876 i enlighet med kundlöftet 
”Bli en del av äventyret”. 

På ett flertal platser runtom i parken finns hägn med djur 
som tillsammans speglar de djur som fanns i vilda västern, 
inklusive hästar, Texas Longhorn, bisonoxar, åsnor och grisar. 

Ett ånglok tar passagerare genom parken, med stopp för ett 
teaterframträdande med tågrån, och en hjulångare tar besö-
kare mellan tematiserade miljöer taget från vilda västern-in-
spirerade platser. 

High Chaparral är en plats för upplevelse av vilda västern, 
platser och miljöer, händelser och de många historiska karak-
tärer som fyller våra historieböcker med färgrika berättelser.

2012 påbörjades den varumärkesförändring som skapat da-
gens tydliga inriktning mot målgruppen barnfamiljer. Idag är 
drygt 92 procent av parkens besökare familjer, huvudsakligen 
med barn mellan två år och 13 år gamla, och med majoriteten 
barn i åldrarna sex till nio (67 procent).

Enligt en kundundersökning var nästan 75 procent av 117 000 
besökare återkommande besökare. 

Temaparken High Chaparral
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Med anledning av pandemin covid-19 krävdes ett stort 
arbete för att färdigställa temaparken inför säsongen. 

Den 1 mars hade majoriteten av skådespelare anställts 
i enlighet med det teateravtal High Chaparral haft med 
Teaterförbundet i ett flertal år, och övriga anställdes kort 
därefter.

Den 10 mars 2020 hade ledningen en första avstämning 
med Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiolo-
gi, som konsulterades för kunskapsinhämtning om pan-
demin och rådgivning kopplat till lämpliga åtgärder för 
att minska risken för smittspridning av covid-19.

Den 11 mars införde regeringen en begränsning för all-
män sammankomst till 500 personer, vilket den 27 mars 
justerades till 50 personer. 

Vid den här tiden rådde väldigt stor osäkerhet om vil-
ka förutsättningar som skulle gälla under sommaren, i 
synnerhet vad gällde allmän sammankomst vilket skulle 
påverka planerade föreställningar. Manus för parkens fö-
reställningar var då klara och skådespelare hade börjat 
repetera inför sommaren. 

Folkhälsomyndigheten uppgav i maj 2020 att besked om 
sommaren skulle komma i slutet av maj, vilket sedan 
visade sig skulle bli i början av juni. High Chaparral ar-
betade så proaktivt som möjligt, men utan, om än förs-
tåeligt givet det svåra läget i landet, tydliga besked.

Parallellt med arbetet att förbereda shower arbetade 
personalen med att snabbt framställa och producera 
skyltar med budskap i linje med Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer om bland annat social distansering. High Cha-
parral vidtog även omfattande åtgärder i restauranger, 
butiker,  boende och personalutrymmen.

Ansökan för tillståndsbevis 1 maj 2020

I april anlitades en säkerhetskonsult, Majosec, för att för-
bereda ansökan om tillståndsbevis samt för att säkerstäl-
la att aktuella lagar och regler skulle följas.

Inför sommaren 2020 ansökte High Chaparral, trots stor 
osäkerhet gällande vilka restriktioner som skulle gälla 
under sommaren,  om tillstånd för flera separata allmän-
na sammankomster enligt Ordningslagen.

Tillståndsbeviset gav High Chaparral möjligheten att 
erbjuda tidsatta teaterföreställningar på Westernstaden 
River City och Dalton City. 

Under perioden 21 maj till 6 juni genomförde High Cha-
parral dagligen fyra, tidsatta Wild West Stunt Show-fö-
reställningar och tolv Lucky Luke-shower, samt löpande 
under dagen återkommande tågrån. 

Samtliga allmänna sammankomster genomfördes inför 
max 50 åskådare åt gången, en allmän sammankomst 
i taget, enligt de riktlinjer som gavs i tillståndsbeviset.

Perioden före säsongsöppningen 2020 präglades av utbrottet av en omfattande pandemi, vilket 

ställde stora krav på High Chaparral att planera för en säker och trygg miljö för besökare 

och personal, och samtidigt göra allt för att säkerställa arbetstillfällen enligt ingångna 

anställningsavtal. Här följer en summering av perioden 1 mars till 6 juni 2020. 

Tillbakablick - säsongen 2020
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Det är ingen tvekan att perioden före säsongsöp-
pningen 2020 var utmanande. 

Arbetstillfällen skulle säkras då anställningsavtal 
var tecknade, ingångna leverantörsavtal skulle 
verkställas, och marknadsplanen skulle igångsättas 
för att skapa intresse för att besöka High Chaparral 
under sommaren. 

Inför sommaren 2020 var High Chaparral tydliga 
både internt och externt med budskapet att möjlig-
heten att öppna parken kom med ett stort ansvar. 

Från företaget och ledningen tydliggjordes att alla 
regler och restriktioner skulle följas, och nödvändi-
ga åtgärder vidtas. 

Att överhuvudtaget driva en temapark under en 
pågående pandemi ställde parken inför stora utma-
ningar, inte minst för att säkra 350 arbetstillfällen 
under sommaren och att göra det under de svåra 
omständigheter en pandemi medför. 

Sommaren 2020 utvecklade sig därför till en säsong 
som satte stor press på High Chaparral och dess an-
ställda. 

Åtgärder för samhällsansvar



5

Omställningen skedde med 

ambitionen och resultatet att 

fortsatt visa teater utan att skapa 

folksamlingar.

Efter de inledande tre veckorna gjorde High 
Chaparral en omställning där de tidsatta tea-
terföreställningarna ersattes av teaterfram-
trädanden på samma områden, med samma 
skådespelare, i samma inövade vilda västern-
karaktärer och iklädda samma tematiserade 
scenkläder.

Grunden till omställningen var att upplägget 
med tidsatta föreställningar inte var hållbart. 
Begränsningen på maximalt 50 åskådare per 
föreställning medförde att 50 personer kunde 
sitta på läktaren samtidigt som drygt 100 be-
sökare köade utanför arenorna till kommande 
föreställningar. Även om det i det läget, i maj, 
inte var risk för trängsel insåg ledningen att 
det längre fram under säsongen, med fler be-
sökare i parken, skulle kunna utvecklas till en 
ökad risk för trängsel.

I linje med Folkhälsomyndighetens tydliga 
kommunikation och budskap om vikten av 
att i största möjliga mån undvika risken för 
trängsel och folksamling uppkom därmed be-
hovet av en ny lösning.

För att ta ansvar för att minska risken för 
smittspridning beslutade ledningen för High 
Chaparral att göra en omställning där samt-
liga skådespelare skulle vara framme på fem 
föreställningsplatser, hela dagen, i karaktär, 
för kontinuerliga teaterframträdanden enligt 
ett internt planerat och koordinerat schema. 

Genom att ha alla skådespelare framme hela 
dagen gick besökare från plats till plats, från 

Dalton City, Nybyggarna och Main street i ena 
änden av parken till Old Mexico i den andra, 
och med Westernarenan i mitten, för att ta 
del av alla teaterinslag. Det ledde till en jämn 
spridning av besökare över parken vilket med-
förde en mindre risk för smittspridning.

Omställningen skedde med ambitionen att 
fortsatt visa teater utan att skapa folksam-
lingar. För, ledningen insåg såklart att varje 
gång en tid specificeras kommer besökare att 
samlas och det var ju precis det som skulle 
undvikas.

Genom att frångå tidsatta föreställningar 
kunde High Chaparral undvika folksamlin-
gar och trängsel, samtidigt som alla besökare 
hade möjlighet att beskåda teater, inspirerade 
av de tidigare föreställningarna, både på de 
scener där tidsatta föreställningar visats från 
säsongsöppning till den omställning som ge-
nomfördes och på andra platser i parken.

Utan tider att passa medförde omställningen 
mindre köbildning och inga folkmassor, då 
besökare kunde komma och gå till och från 
respektive teaterscen under hela dagen för 
kontinuerliga inslag av teaterframträdanden. 

High Chaparral tvingades hitta en lösning 
på kort tid, en lösning som skulle vara bra 
för alla, inklusive besökare och personal, och 
samtidigt ligga helt i linje med de budskap, 
riktlinjer och restriktioner Regeringen och 
berörda myndigheter tydligt kommunicerade. 

Omställning av teaterutbudet



Resultatet blev många teaterframträdanden framför 
parkens besökare, som är vana att se teater på High 
Chaparral, i form av korta  scener för att inte bryta mot 
Ordningslagen  och samtidigt motverka folksamlingar.

Givetvis var den uppkomna situationen, under en pan-
demi med bred smittspridning, särskilt utmanande för 
High Chaparral, en sedan många år väl inarbetad och 
erkänd teaterpark.

För High Chaparral som företag och som temapark med 
en lojal kundkrets var det ytterst viktigt att inte göra 
avkall på teaterutbudet, samtidigt som vi verkligen inte 
ville skapa folksamling och köbildning och därmed ris-
kera en ökad smittspridning. I den händelse vi hade 
fortsatt visa föreställningar för maximalt 50 åskådare 
hade vi tvingats stänga ute besökare från de olika tea-
terområdena, vilket inte hade varit en bra lösning för 
besökare som då inte hade fått tillgodogöra sig parkens 
hela utbud, och ej heller kopplat till covid-19 då det 
sannolikt hade lett till en samling väntande besökare.

Just viljan att ta ansvar givet smittorisken i samhället 
låg till grund för vår omställning. Beslutet bidrog till, 
utöver att motverka just folksamlingar, att vi under 
2020 erbjöd ännu mer teater och att fortsatt erbjuda 
och presentera en kulturell upplevelse och teaterverk-
samhet. 

För att säkerställa att alla teaterinslag varit helt i lin-
je med lagstiftningen gällande allmän sammankomst 

enligt Ordningslagen och det upplägg med improvisa-
tionsteater som låg utanför det juridiska regelverket för 
allmän sammankomst har företaget under hela säson-
gen, varje dag, haft en säkerhetskonsult på plats
Vidare har VD, vice VD, HR- och Teaterchef, säkerhets-
konsult och övrig ledning dagligen varit på plats i par-
ken för att säkerställa att alla riktlinjer gällande social 
distansering och andra rekommendationer följdes av 
både personal och besökare.

Temaparken har i all extern kommunikation valt en 
terminologi som tydliggjort att de shower som visades 
ersattes av liknande utbud med skådespelare på plats 
hela dagen. 

Vidare låg den omställning som gjordes helt i linje med 
de rekommendationer Regering och Folkhälsomyndig-
heten påvisade. High Chaparral tog därmed sitt ansvar 
för att minimera risken för smittspridning, både internt 
bland personal och bland besökare. 

Att förväntan varit i linje med den beskrivning som gi-
vits stöttas av att 90 procent av parkens besökare, i en 
kundundersökning hösten 2020, uttryckte att besöket 
mötte deras förväntan. Det resultatet är samma som 
i en kundundersökning i juli 2019 och över snittet för 
branschen.

Omställningen bidrog till att High Chaparral tilldelades 
Stora Turismpriset 2020 av Tillväxtverket.

Resultatet blev många teaterframträdanden 

framför besökare, vana att se teater på High 

Chaparral, i form av korta scener för att 

inte bryta mot Ordningslagen, och samtidigt 

motverka folksamlingar.

6

Omställning av teaterutbudet (forts.)
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Åtgärder för att skapa en 
trygg och säker temapark 
för besökare och personal

Folksamling största risken

Den 11 mars infördes en begränsning på ma-
ximalt 500 personer i en folksamling, vilket 
då specifikt påverkade allmänna samman-
komster enligt Ordningslagen.

Den 27 mars 2020 infördes ytterligare en be-
gränsning, denna gången till  maximalt 50 
personer för en allmän sammankomst. 

Vid dessa båda tillfällen stod det klart att te-
maparken skulle påverkas, och företaget tog 
genast fram handlingsplaner. 

Vid återkommande pressträffar tydliggjorde 
statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhäl-
somyndigheten att risken för att smittas av 
covid-19 var vid just folksamlingar.  

I april samlades parkens samtliga anställda 
för att tillsammans ta fram en handlings-
plan för parken och verksamhetens olika 
beståndsdelar.

Personalen följde noga de rekommendatio-
ner kopplade till covid-19 som utfärdats och 
utformade en mängd åtgärder för att bidra 
till en minskad risk för smittspridning.

Resultatet av det arbetet blev att samtliga 
medarbetare hade sin anställning under 
hela perioden och parken uppnådde 117 000 
besökare.

Viktigast var att ingen medarbetare smit-
tades av covid-19 i parken. Inte heller ver-
kar det ha skett någon smittspridning i 
parken, då inget fall bland besökare har 
kopplats till High Chaparral.

Under sommaren 2020 besöktes High Cha-
parral två gånger i veckan av kommunens 
representanter, på uppdrag av Länsstyrelsen 
Jönköpings län, för trängelobservation.  Un-
der hela sommaren gjordes inga anmärknin-
gar.

Åtgärder 2020
Löpande rådgivning av en konsult, doktor i molekylär 
cellbiologi, gällande covid-19
Löpande rådgivning av säkerhetskonsult för att 
säkerställa efterlevnad av lagar och restriktioner
Febertest av personal inför varje arbetspass
Skyltning och information om covid-19 och vikten av att 
hålla avstånd i alla personalutrymmen
Karantänboende för personal med sjukdomssymptom
Förköp och begränsat antal entrébiljetter per dag
Skyltar, gatupratare och klistermärken på mark, golv 
och väggar, med budskap om att hålla av-stånd, tvätta 
händerna regelbundet, stanna hemma vid sjukdom och 
hosta/nysa i arm-vecket
Desinficering i vagnarna mellan varje tågresa
Informationsutrop om avståndshållning
Staket för att avgränsa skådespelare och besökare
Installation av plank som insynsskydd för att säkerställa 
max 50 åskådare på respektive arena
Investering i nya staket för effektivt och trygg köbildning
Efterlevnad av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för 
restauranger, boende och städning
Ökat antal städtillfällen på alla områden, inkl. toaletter, 
boende och campingens service-hus
Desinficerade stugor och rum före varje ny incheckning
Entrévärdar på ett flertal platser i parken där köbildning 
kan uppstå

Från företaget och ledningen tydliggjordes 

internt och externt att alla regler och 

restriktioner skulle följas, och nödvändiga 

åtgärder vidtas. 
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High Chaparral utvecklade på kort tid skyltar och affischer för att informera besökare om de rekommendationer Folkhälsomyndigheten 
utfärdat, inklusive vikten av att hålla avstånd. Vidare utvecklade High Chaparral en intern process där varje anställd febertestades 
inför varje arbetspass. Vid minsta symptom kontaktade medarbetare 1177 och följde därefter erhållna råd. I den händelse den anställde 
rekommenderades karantänboende före covid-19-testning fanns sådant boende tillgängligt. I den händelse en medarbetare fick covid-19 
fanns ett separat karantänboende tillgängligt. Det senare utnyttjades aldrig då ingen medarbetare blev sjuk i covid-19 i parken.
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Frågan ställd till besökare före 6 juni 2020

Frågan ställd till besökare efter omställningen den 13 juni 2020

Att driva en temapark under en pandami var en kontinuerligt 
lärande process. Hela sommaren justerades utbud, skyltning, 
information och andra åtgärder för att trygga en säker park.

Under perioden bevakade ledningen responsen från besökare 
för att löpande kunna utvärdera de åtgårder som vidtagits.

Med insikten att sommaren 2021 skulle komma att präglas av 
covid-19 inkluderade High Chaparral en fråga om åtgärder 
kopplade till covid-19 i den kundundersökning som skickades 
ut under senhösten 2020. Resultatet har varit en viktig del av 
vårt utvecklingsarbete inför 2021. 

Vi kan konstatera att 95 procent uppgav sig vara nöjda eller 
mycket nöjda med åtgärderna före 6 juni och motsvarande 82 
procent under resten av sommaren.

Vi ser att nöjdheten med åtgärderna minskade något under 
högsäsongen vilket gjort att de åtgärder vi vidtagit i år är 
särskilt designade för att samma procent som uppger sig vara 
nöjda med åtgärderna ska vara samma under hela sommaren.

Ett exempel på hur löpande justeringar gjordes under säson-
gen är är att High Chaparrals ledning på eget initiativ den 23 
juli tog beslutet att sänka max antal besökare i parken vilket 
omedelbart genomfördes. Två dagar senare sänktes den grän-
sen ytterligare och och ett flertal dagar i rad infördes försäl-
jningsstopp. Resultatet syntes omedelbart genom besökares 
feedback på plats och i sociala medier.

Efter säsongen 2020 genomförde High Chaparral en utvärdering av sommarsäsongen 2020 

då åtgärderna under sommaren diskuterades internt. Vidare genomförde High Chaparral en 

kundundersökning till 20 000 mottagare som besökte parken under sommaren 2020, varav cirka 

4 000 svarade. En av frågorna, uppdelat på före respektive omställningen, påvisade nöjdheten 

med High Chaparrals åtgärder kopplade till covid-19.

Utvärdering 2020
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Hösten 2020 påbörjade ledningen för High Chaparral ar-
betet inför sommaren 2021. Utgångspunkten var att även 
sommaren 2021 skulle komma att präglas av covid-19, 
även om det i dåläget var oklart i vilken omfattning det 
skulle bli. 

När den strategiska planen inför 2021 sattes i september 
2020 ingick därför tre tydliga fokusområden:

1. Ökad kundinformation

Vi har under vinteruppehållet infört ett flertal initiativ 
för att bättre informera våra kunder före besöket. Det är 
viktigt alla år men särskilt i år. Ett initiativ är att alla be-
sökare får ett mejl några dagar före besöket. Det gör vi för 
att de ska få information om restriktioner och åtgärder, 
och särskilt möjigheten att förbeställa produkter.

2. Spridning i parken

High Chaparral har tidigare haft endast en passage ge-
nom parken vilket när alla besökare rör sig i parken med-
för en risk för trängsel. Företaget har därför valt att utöka 
anläggningen med ett helt nytt område kallat Texas.  Te-
xas möjliggör en spridning av besökare genom att det på 
området finns aktiviteter, ett nytt cafe och ett hägn med 
tre Texas Longhorn. Genom att ha två ingångar till Texas 
möjliggörs även en andra passage genom parken.

3. Minskning av risk för trängsel

High Chaparral har genomfört ett antal intiativ för att 
verkligen minimera risken för trängsel. En ny entré från 
campingen har byggts och den är öppen mellan 10 och 
12 varje dag under sommaren för att uppmuntra boende 
på campingen att använda den entrén istället för huvu-
dentrén. 
Vidare har High Chaparral infört digital matbeställning, 

investerat i tre nya picknickområden.
För att minimera risken för trängsel stängs flera butiker 
under del av dagen och ersätts av nya Young Guns Wa-
rehouse. Ett par butiker stängs för besökare och ersätts 
av service genom en lucka, och utanför några mindre 
butiker bygger vi upp stånd så att endast en betalande 
behöver vistas i respektive butik.

Vi har som ambition att vara bäst i klassen vad gäller an-
passning till covid-19. Vi vill ta ansvar, följa alla lagar och 
restriktioner på ett ansvarsfullt sätt och ge våra besökare 
alla möjligheter att hålla avstånd. Den ambitionen har vi 
haft med oss i över ett års tid och det har varit med det 
i åtanke som vi arbetat med att hitta smarta lösningar 
inför sommarsäsongen 2021.

4. Teaterutbud

High Chaparral erbjuder samma utbud som 2020, enligt 
tidigre beskrivning på sida 7.

Med värdefulla och praktiska erfarenheter av att driva en teater- och temapark under en 

pandemi tog High Chaparral tidigt höjd för ännu en sommar präglad av covid-19. Strategiarbetet 

har under höst, vinter och vår därför fokuserat kring ytterligare åtgärder för att även under 2021 

erbjuda en trygg och säker vistelse på High Chaparral för parkens besökare.

Förberedelser inför sommaren 2021

Ytterligare åtgärder 2021

Digital matbeställning för take away

Förbeställning av produkter

Informationsutrop om avståndshållning

Ny butikslösning med större yta och plats utomhus för kö

Utökning av parken med området Texas

Ny campingentre

Ytterligare skyltning

Information om nya åtgärder på tryckt parkkarta, anslagstavlor 
samt i alla boenden

Dubbelt så många publikvärdar jämfört med 2020

Plexiglas mellan samtliga sittgrupper på tåget

Tre nya picknickområden

Investering i utökat ljudsystem för utrop över hela parken

Automatiskt mejl till alla besökare före besöket
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Maxantal och utformning av utrymmen

Kartbild High Chaparral, lågsäsong 
Rosa markerat område: High Chaparral anläggningsområde som kan disponeras av besökare, 
total yta 62 424 kvm (används under lågsäsong) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi tog under vintern in en extern konsult som fick i uppdrag att mäta total besöksyta där besökare kan stå, gå 
och springa. Undantaget är byggnader, hägn och alla områden som besökare inte har tillgång till.

Området är markerat i rosa i ovanstående bild.

Redan sommaren 2020 införde High Chaparral på eget initiativ en begränsning på totalt 3 200 besökare per 
dag.

Antalet försålda biljetter för högsäsongen är fortsatt enligt den begränsning som råder för 1/20 och yta per 

öppningsdatumet. 

Frågor från och uppgifter till 
Länsstyrelsen



12

Stuntarenan High Chaparral, Wild West Stunt Show 

 

Kiosk 

Entré Sektion A Utgång sektion 
A 

Sektion B Utgång sektion 
B 

Den 5 juni öppnar High Chaparral dörrarna till Sheriff Wyatt Earps sista jakt, en nyproducerad 

vilda västern-show som visas på Westernstaden River City.

Showutbud 2021

Sheriff Wyatt Earps sista jakt kommer att visas fem gånger dagligen inför en publik på maximalt 

500 åskådare på anvisade platser med separata in- och utgångar till den utökade läktaren. 
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Hur har ni beräknat maxantalet för varje enskild handelsplats på er anläggning? 
Skicka in dokumentation. 

Beräkning har gjorts med lasermätare. Endast öppen yta tillgänglig för kunder har 
mätts - hyllor, skåp, bord och liknande har exkluderats.

Butik    Tillgänglig yta  Antal personer

Souveniren    50 kvm   5 personer
Ben´s Trading Post  26 kvm    2 personer
Land Office    19,7 kvm    2 personer 
Young Guns 1   82,82 kvm   8 personer 
Bowies    18,9 kvm   1 person
Skomakaren    14,3 kvm    1 person
Tiendan   30,4 kvm   3 personer
Campingbutik   47,63 kvm    4 personer
Vapen & läder  248,9 kvm   24 personer
Young Guns Warehouse 980 kvm   98 personer (inkl. in- och   
        utpassage)

Matställen    Tillgänglig yta  Antal personer

Cantinan    156,58 kvm   15 personer
Heladerian    23,3 kvm   2 personer
Minnie‘s    34,96 kvm   3 personer
River city    54,07 kvm   5 personer
Kristina stugan   108 kvm   10 personer
Coffee shop (vanliga)  56,4 kvm   5 personer
Coffee shop museum  447,19 kvm   44 personer
Kate‘s Palace  111,9 kvm   11 personer
Jills     30,42 kvm   3 personer
Mamma dalton   59,16 kvm   5 personer
Tony‘s Pizza   60,09 kvm   6 personer

Diligensen    Tillgänglig yta  Antal personer

Ingång+ foajé   174,56 kvm   17 personer
Saloon    267,52 kvm   26 personer
Speedy   104,66 kvm   10 personer
Nya salen   103,64 kvm   10 personer
Trapper    64,25 kvm   6 personer
Spiltan   112,23 kvm   11 personer

Hotell    Tillgänglig yta  Antal personer

Wild West Inn   200 kvm   20 personer

Internt    Tillgänglig yta  Antal personer

Personalmatsal  267,57 kvm   26 personer
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Hur säkerställer ni att maxantalet inom anläggningsområdet samt i era 
enskilda handelsplatser inte överskrids? 

Likt förra året har vi lagt in en spärr i bokningssystemet, i år enligt 
1/20-begränsningen. Precis som 2020 måste alla köpa entrébiljetter genom förköp 
och då även registrera barn som går in gratis. Det gör vi för att få ett korrekt antal 
besökare varje dag.

Kvarvarande platser
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Samtliga boendekunder uppmanas i 
år att boka entrebiljetter samtidigt som 
boende. Det gör vi för att säkerställa att inte 
inbokade kunder överstiger det antal vi satt 
som gräns.

Visa omtanke

Max 3 personer 
i butiken samtidigt 

Visa omtanke

Max 8 personer 
i butiken samtidigt 

Visa omtanke

Max 3 personer 
i butiken samtidigt 

Utanför samtliga butiker placerar vi en gatupratare med ovanstående skyltning. För att säkerställa att 
antalet personer i butiken är högre än tillåtet är varje skylt utrustad med en klädnypa för varje tillåten 
besökare. Vi inför detta på försök och utvärderar löpande under sommaren.
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Hur säkerställer ni att trängsel undviks och att besökare kan 
hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra i 
anläggningsområdets tivolianordningar eller åkattraktioner? 

Vi har endast en aktivitet som kan liknas vid en åkattraktion. Ett ånglok tar gäster på en 
transport runt parken, med stopp för ett improviserat tågrån, en allmän sammankomst. Av- 
och påstigning sker enligt principen att ett sällskap på max fyra personer i taget går på och 
av, närmast ingång först och därefter följande sällskap. Tåget har inga fönster och är därför 
en utomhusaktivitet. 2020 desinficeras samtliga platser före avgång vilket sker även 2021. 

Nytt för 2021 är att plexiglas installerats mellan alla sittgrupper.
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Kartbild High Chaparral, entréer 
Rosa markerat område: High Chaparral anläggningsområde som kan disponeras av besökare, 
total yta 82 176 kvm. (under högsäsong) 

1.                        2.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Huvudentré 

2. Campingentré 

Hur har ni ordnat med in- och utpassage till/från anläggningsområdet för 
besökarna?
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Huvudentré
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Vår nya campingentré är öppen mellan 10.00 och 12.00 varje dag hela sommaren. Från campingentrén har besökare möjlighet att gå 
rakt fram till Main street alternativt via Texas till en annan del av parken. På samma sätt har besökare möjlighet att lämna parken 
från Main street alternativt via Texas. Kort sagt medför den nya campingentren möjlighet att minska antalet besökare på Main street.

Campingentré (ny 2021)
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Fokus på att ändra flöden genom 
entreer.
Minskat tryck före huvudentrén

Varje dag från kl. 10.00 till 11.00 anländer de flesta besökare. Under försäsongen och i slutet av 
säsongen var trycket på en hanterbar nivå, men under högsäsongen, tre veckor i juli och första ve-
ckan i augusti, blev köerna längre. Det senare var naturligt då varje sällskap höll avstånd till nästa 
sällskap. Vi har i år skapat en ny avgränsning, med stängsel och rep på varje sida, där besökare står 
i kö före insläpp.

Minskat tryck efter huvudentrén

När besökare kommit in genom huvudentren går traditionellt ett flertal rakt till butiken Young Guns 
1 vilket lett till köbildning. För att skapa ett bättre flöde och minska köer kommer en publikvärd att 
finnas på plats direkt innanför entren. Där finns även en skylt som anvisar de som köpt produkter i 
förväg till vänster, mot lagret, och de som vill köpa produkter till höger. Detta medför att området 
innanför entren inte kommer att bli lika belastat som under en normal sommar. 

Besökare som går längs Main street till höger kommer därefter att gå in på ett 2 500 kvadratmeter 
stort torg för att sedan gå in på Young Guns Warehouse som är öppet mellan kl. 10 och 12 (eller till 
köerna minskat). Detta förväntas minska antalet besökare på Main street under den tid på dagen 
då flest besökare anländer.

Ny campingentré

För att minska trycket på huvudentrén har vi i år byggt en helt ny campingentré. Det gör vi för att 
ett stort antal av de som bor på campingen ska välja den nya entrén och därmed minska antalet 
som använder huvudentrén. 

Ytterligare promenadstråk

Genom att lägga till en campingentré möjliggör vi för besökare att gå direkt via nya området Texas 
till River City och vidare till Old Mexico i den delen av parken. Även detta förväntas ytterligare 
minska antalet besökare på Main street under den tid på dagen då flest besökare anländer.

Boende på campingen kommer även att kunna lämna parken via campingentrén vilket gör att färre 
lämnar parken genom huvudentrén.
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Hur informerar ni era kunder om hur smittspridning kan undvikas? 

Indirekt via medarbetare

• Digital kurs (obligatorisk)
• Skyltning i personalutrymmen
• Intranät med bland annat

• Uppdaterad information om restriktioner och rekommendationer
• Personalhandbok

• Interkommunikation via olika kanaler

Direkt till besökare

• Mejl till samtliga besökare före besöket
• Skylt med max antal personer i respektive handelsplats
• Skyltning i parken
• Boendemagasin
• Folder med information i samtliga boenden
• Film o åtgärder (produceras första veckan i juni)
• Utrop i högtalarsystem
• Publikvärdar
• Film om åtgärder (efter 3 juni)
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Internutbildning och information

1

BLI EN DEL AV ÄVENTYRET
Personalhandbok till dig som ska säsongsarbeta i världens vildaste temapark

10

I N F O R M A T I O N 

C O V I D - 1 9

Sjukdom 
Förhållningsregler med hänsyn av Covid-19

Stanna hemma om du är sjuk och meddela omedelbart  
ansvarig chef eller ledare.

Tvätta händerna ofta.

Hosta och nys i armvecket.

Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Håll avstånd till andra.

Dessa budskap kommer vi att visa på gatupratare och  
skyltar vid entrén, arenor, restauranger, butiker samt i  
personalutrymmen och på andra lämpliga platser.

Om du blir sjuk kontaktar du så snart som möjligt din  
teamledare eller närmaste chef. 

Försäkringskassans regler med karenstid gäller,  
därefter 80% av lönen.

Undvik att bli smittad 
och att smitta andra

Stanna hemma när du är sjuk!
Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra.

Undvik att röra ögon,  
näsa och mun!
Det kan vara svårt att låta bli, så tvätta händerna ofta med 
tvål och vatten för att få bort smittämnen.

Tvätta händerna ofta!
Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. 
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 
20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har 
möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk 
hindrar du små droppar med smittämnen från att spridas  
runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid pappersnäs
duken i en papperskorg och tvätta händerna.

! Smittämnen  
finns överallt i  
vår omgivning.

Den vanligaste 
smittspridningen 
sker via våra händer.

God handhygien är ett 
enkelt sätt att skydda 
dig själv och andra. 
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Under en obligatorisk digital utbildning instruerar Mathias Bergendahl, VD, om förhållningsregler under sommaren samt de 
åtgärder som vidtagits.

Utdrag ur High Chaparrals personalhandbok som finns tillgänglig på intranätet.
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Obligatorisk digital kurs för samtliga 
anställda
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Information till besökare



26

Exempel på typer av skyltning, klistermärken och affischer 
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Entré 
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Butiker 

 

 

Utomhusmiljöer 
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Aktiviteter 
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Matställen 
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Matställen (forts.) 
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Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toaletter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34

Djurhållning 
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Boendemagasin

Nytt – se filmen om Big Bengt

•  Äventyr
•  Tillsammans 
•  Omtanke2021

My spelar en roll
Se Texas Longhorn  
i parken

Här hittar du rätt  
på High Chaparral

filmfilm

teaterteater
nyhetnyhet
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Nytt – se filmen om Big Bengt

•  Äventyr
•  Tillsammans 
•  Omtanke2021
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i parken

Här hittar du rätt  
på High Chaparral

filmfilm

teaterteater
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Roxx Communication Group
0492-793 00  |  www.roxx.se

Produktion: Roxx Communication Group, www.roxx.se.

Ansvarig utgivare: Mathias Bergendahl. Projektledare: Tobias Fridell.  
Redaktör: Pelle Jaensson. Foto: High Chaparral. Mediasäljare: Maria Sveed. 
 Annons original: Dennis Lindblad. Grafisk form: Stefan Granqvist.  
Tryck: HylteTryck 2021

På Vaggeryds travbana körs travtävlingar från april till september. Vi har utbildningar  
för barn och vuxna och vi erbjuder även event för både små och stora grupper.

Läs mer på vaggerydstravet.se

Välkommen till oss här i vilda västern.  
Själv parkerade jag nyss hästen utanför  
Kate’s Palace, gick in och satte mig i saloonen 
för att skriva de här raderna.

Det är jag som är Sheriff här på High 
Chaparral och tillsammans med alla våra 
medarbetare hoppas vi att ni ska må bra, 
trivas, känna er trygga och ha roligt här  
hos oss.

I år har vi gjort vilda västern ännu större 
för att ge dig ännu större och bättre upp
levelse. Häng med till Texas, vårt nya område, 
där du hittar årets häftiga nyhet – Texas 
Longhorn med sina imponerande horn. Där 
finns också nya caféet Minnie`s och 
aktiviteter 

som Visste du att... och vårt nya Ranch
Memory. Men du kan ju också ge dig ut på 
Prärien, låna en käpphäst och testa vår nya 
käpphästbana eller gå förbi Main street där 
du kan bekanta dig med grundaren av High 
Chaparral i vårt nya Big Bengt Mini 
Museum.

Lika spännande kan det vara med en 
tävling inom familjen. Vem kan mest om 
vilda västern? Det kan ni lista ut om ni hittar, 
och svarar på, de tio frågorna om vilda 
västern på de skyltar som placerats ut lite  
här och var i parken. 

  

 
 
 
 
 

 
Och som vanligt händer ju också massor av 
andra saker här i parken, för som ni vet är 
High Chaparral en ständigt pågående vilda 
västernföreställning där ni möter alla de 
kända karaktärerna som Lucky Luke, Zorro, 
Billy the Kid, familjen Dalton och många fler.

För att du ska känna dig trygg och säker 
har vi nu även infört ett antal nya saker som 
tillsammans ska hjälpa oss minska risken för 
köbildning och trängsel. Exempelvis för
handsbeställning av puffra, hatt och annat för 
upphämtning i parken, digital matbeställning 
och tre nya picknickområden. Nytt är också 
att vi öppnar Young Guns Warehouse i vår 
lagerlokal, med stora ytor både i och utanför 
butiken. Vi har dessutom byggt en helt ny 
entré från campingen.

Vi har ansträngt oss för att göra ditt 
besök här i parken så säkert som möjligt, 
för med möjligheten att ha öppet följer 
också ett stort ansvar. Det ansvaret tar vi 
gärna för  
att erbjuda en trygg och säker park och 
upplevelse för både vår personal och dig 
som besökare. Men ansvaret är gemen
samt och därför vill jag även i år be alla 
våra besökare om hjälp för att vi tillsam
mans ska visa omtanke om varandra.

Nu har jag inte tid att skriva mera.  
Jag hörde nämligen precis att banken 
rånats så jag måste hasta dit tillsam
mans med Lucky Luke. Jag avslutar 
med att önska er alla ett spännande 
äventyr på High Chaparral. Vi ses i 
vilda västern.

 

Yee haw

MATHIAS BERGENDAHL
SHERIFF OCH VD
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Mat i mobilen
Enkelt, säkert och bekvämt
Beställ ”Take-away” eller ”Äta här” i 
mobilen. Välj på restaurangens meny på 
hemsidan eller via QR-kod i parken och 
betala med Swish.

Restaurangerna du kan välja bland är: 
Bryggan, Restaurante Cantina, Kate’s  
Palace, Onkel Dave’s Hamburgers och 
Tony’s Pizza.
https://pej.se/g/high-chaparral 

             

Nyhet ! 
KÄPPHÄSTAR
Kom och bekanta dig med våra käpphästar.  
Välj din favorit och galoppera fram över hindren  
på hinderbanan. Yeehaaw!

www.highchaparral.se 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Fler nyheter  
på nästa sida!



Nyhet ! 
Fler picknickplatser

Inför sommaren adderar vi tre nya mysiga 
picknickställen till dem vi redan har. 
Ett vid River City, ett i Texas och ett på 
Huckleberry Finn-ön vid campingentrén. 
Ta med egen matsäck eller beställ 
Take-away via mat i mobilen och 
gör picknicken till ett äventyr 
i det gröna!

GÖR DIG REDO FÖR DET  
STORA ÄVENTYRET
Visste du att du kan beställa hatt och puffra  
i förväg? Utrusta dig för det stora äventyret  
i vår webbshop. Förbeställ senast kl. 20.00  
dagen före och hämta grejerna i parken när  
ni kommer. Du slipper köer och hjälper  
oss att minska risken för trängsel.  
Vi har allt för både cowgirls och cowboys! 
https://butik.highchaparral.se   

           

Fler nyheter  
på nästa sida!



Innehåll i en folder som varje boendekund får vid incheckning

VÄlkommen till sommarens vildaste ÄventyR!

 INFORMATION
– INCHECKNING 
 Ni har tillgång till boendet från kl. 15.00 
– UTCHECKNING 
 Utcheckning sker senast kl. 11.00 
– WIFI för Wild West Inn och stugby 
 Nätverk: HighChaparral_Guest
 Lösenord: wildwest
– PARKERING 
 För övernattande gäster ingår parkering för ett (1)   
 fordon/boendeenhet. Registreringsnumret anger ni  
 vid incheckning.
– RECEPTION
 Receptionerna är bemannade kl. 08.00–22.00. 
 Avvikande tider: Söndagar under för- och eftersäsong.   
 Dessa söndagar gäller följande:  
 Wild West Inn bemannad till kl. 20.00    
 Campingen bemannad till kl. 12.00. 
– TELEFONNUMMER 
 (08.00-20.00)  
 Reception Wild West Inn 0370-827 97    
 Reception Camping 0370-827 44
 (22.00-07.00) 
 Journummer 070-204 34 67 
 OBS! Endast vid akuta ärenden, missbruk debiteras.
  Nödnummer 112

 mÅltider
– FRUKOST 
 Serveras på Restaurang Diligensen de dagar   
 som parken har öppet,  
 kl. 08.00–10.00
– MIDDAG 
 Tony’s Pizza  
 Kl. 11.30–22.00 
 Avvikande tider: Fredagar och söndagar under  
 för- och eftersäsong.   
 Fredag kl. 15.00–22.00 
 Söndag kl. 11.30–19.00.  
 A la carté – Restaurang Diligensen  
 1 juli – 7 augusti, kl. 17.00–22.00  
 Bryggan  
 Kl. 16.00–22.00
 Avvikande tider; Söndagar stängt under för-   
 och eftersäsong.   

 att gÖra
– MINIGOLF
 Big River Adventure Golf 
 Kora familjens mästare i minigolf på High   
 Chaparrals 9-håls äventyrsgolf vid campingen.  
 Öppet kl. 07.30-22.00 dagligen 
 Pris: 70 kr (50 kr för barn upp till 12 år) 
 Avvikande tider: Fredagar och söndagar under för -och   
 eftersäsong.  
 Fredag kl. 15.00–22.00  
 Söndag kl. 07.30–15.00.  
– BADSJÖ
 High Chaparrals badsjö vid campingen erbjuder   
 både sköna bad och en härlig sandstrand. 
– SALOON CHEYENNE
  Vad vore Vilda Västern utan en Saloon?  
 På Cheyenne kan du ta dig något svalkande eller   
 hett att dricka. Vissa dagar under högsäsong bjuds   
 det även på underhållning med trubadurer.  
 Kl. 17.00–23.00, alla dagar vecka 28–31
– BRYGGAN  
 Bryggan på High Chaparrals camping är precis vad 
  den heter – en brygga vid vår alldeles egen badsjö.  
 Mysig miljö utomhus, där ni kan både äta och 
  dricka gott.  Vissa dagar under högsäsong bjuds det   
 på underhållning som trubadurer och musikquiz. 
 Kl. 16.00–22.00
 Avvikande tider; Söndagar stängt under för-   
 och eftersäsong.  

BRA ATT VETA  

– ENTRÉ TILL PARKEN GENOM CAMPINGEN 
 Entrén till parken via campingen är öppen dagligen   
 kl. 10.00–12.00, de dagar som parken har öppet.
– CAMPINGBUTIK  
 De viktigaste dagligvarorna för det sköna och fria  
 campinglivet. Vissa dagar erbjuder butiken även  
 nybakat bröd.   
 Kl. 07.30-22.00
 Avvikande tider: Fredagar och söndagar under  
 för- och eftersäsong.   
 Fredag kl. 15.00–22.00 
 Söndag kl. 07.30–15.00. 

Med reservation för eventuella ändringar.  
for english – see next page! 

 Vi följer Folkhälsomyndighetens  
 rekommendationer. Som ett led i arbetet  
 erbjuder vi Take Away på alla våra  
restauranger. Tack för att du visar omtanke och 
hjälper oss att minska smittspridning. 

Håll avstånd till andra sällskap för att minska risken att  
smitta andra och att själv bli smittad. Vid köbildning avvakta.
Tvätta händerna regelbundet. Handsprit är ett 
alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 
Hosta & nys i armvecket

Boendekunder får vid incheckningen en folder med 
information inför besöket. I materialet ingår tips om de 
åtgärder som bidrar till att minska risken för trängsel, 
inklusive digital matbeställning och picknickplatser. 

I materialet finns även tips att förbeställa produkter fram till 
kl. 20.
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Vilka övriga smittskyddsåtgärder har ni vidtagit och hur följer ni upp de vidtagna 
smittskyddsåtgärderna? Skicka in dokumentation. 

Nytt för 2021 är området Texas som utökar parkens yta. Utökning har sin bas i vår önskan att ytterigare sprida besökare i 
parken, och det uppnår vi genom att införa fler aktiviteter, ett djurhägn och ett nytt cafe.

Texas öpppnar även upp för ett ökat flöde från olika delar av parken, vilket medverkar till både ökad spridning av besökare 
och minskar risken för trängsel.
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Entré

Kl. 9:50, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45,11:00,11:15 11:30

Howdy folks. This is the Sheriff speaking. Jag vill påminna om vikten att hålla avstånd till andra sällskap och våra 
medarbetare under besöket i parken. Tillsammans tar vi ansvar för varandras säkerhet. Have a great and safe day in the wild 
west.

Hela parken

Kl. 11
Musikslinga
Howdy folks. This is the Sheriff speaking. I am here to remind you to keep your distance to other guests and staff members 
all all times. Have a great and safe day in the wild west.

Kl. 12
Musikslinga
Howdy folks. This is the Sheriff speaking. Here’s an important tip of the day. Remember to keep the distance to others, or I 
may have to put you in jail. Have a great and safe day in the wild west.

Kl. 13
Musikslinga
Howdy folks. This is the Sheriff speaking. Jag vill påminna om vikten att hålla avstånd till andra sällskap och våra 
medarbetare under besöket i parken. Tillsammans tar vi ansvar för varandras säkerhet. Have a great and safe day in the wild 
west.

Kl. 14
Musikslinga
Howdy folks. This is the Sheriff speaking. I am watching you. Stay out of jail by keeping the distance to others. Have a great 
and safe day in the wild west.

Kl. 15
Musikslinga
Howdy folks. This is the Sheriff speaking. Jag vill påminna om vikten att hålla avstånd till andra sällskap och våra 
medarbetare under besöket i parken. Tillsammans tar vi ansvar för varandras säkerhet. Have a great and safe day in the wild 
west.

Kl. 16
Musikslinga
Howdy folks. This is the Sheriff speaking. I am here to remind you, keep your distance to others. All day long. Have a great 
and safe day in the wild west.

Kl. 17
Musikslinga
Howdy folks. This is the Sheriff speaking. Jag vill påminna om vikten att hålla avstånd till andra sällskap och våra 
medarbetare under besöket i parken. Tillsammans tar vi ansvar för varandras säkerhet. Have a great and safe day in the wild 
west.

Kl. 17:30
Musikslinga
Howdy folks. Dagen närmar sig sitt slut och Luke Lucky gör sig redo för att rida in i solnedgången med Ratata vid sin sida. 
Som Sheriff är det mitt stora nöje att få tacka er alla för att ni valt att spendera dagen med oss här i vilda västern. So long 
cowboys and cowgirls. Avsluta med musikslinga

Röst: Mathias Bergendahl, vd

Utrop i anläggningens högtalarsystem
Nytt för i år är att frekventa utrop om vikten att hålla avstånd att göras, dels vid entren under den period då majoriteten 
av besökare anländer, och därefter varje timme inne i parken. Budskapen ges på svenska och engelska, och för att 
uppmärksammas på ett positivt sätt har vi valt att tematiserade även utropen.
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Ny butikslösning 2021 - del 1
För att ytterligare minska risken för köbildning och trängsel lanserar High Chaparral i år en ny webbshop där kunderna 
i förväg kan beställa produkter som hämtas upp i parken vid ankomst. Besökare kommer att kunna beställa produkter 
fram till kl. 20.00 kvällen före besöket, vilket införts för att så många sällskap som möjligt ska få möjlighet att välja detta 
alternativ. Åtgärden förväntas minska trycket på parkens butiker i anslutning till att majoriteten av parkens besökare 
anländer. 

Direkt innanför huvudentren kommer besökare som förbeställt produkter att anvisas till vänster mot lagret.
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Ny butikslösning 2021 - del 2

Ingång

Utgång

Besökare går traditionellt direkt till Young Guns I och II på Main street för att köpa hattar, Sheriffstjärnor och andra leksaker 
direkt efter entren. För att minska risken för trängsel inför High Chaparral i år en helt ny butikslösning. Från 10 till 12 varje 
dag, då majoriteten av besökare kommer in i parken, öppnar Young Guns Warehouse, med köbildning på ett 2 500 kvm stort 
torg, och med 10 kassor inomhus i anläggningens 1 000 kvm stora lagerlokal. Young Guns I öppnar kl. 12 och Young Guns II 
håller stängt hela sommaren.
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Young Guns Warehouse är beläget bortom Main street vilket bidrar till minskad risk när besökare anlänt. 

Direkt innanför huvudentren kommer besökare som förbeställt produkter att anvisas till höger mot Young Guns Warehouse.
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Ingång till Young Guns Warehouse
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Utgång från Young Guns 
Warehouse
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Information om åtgärder skapade för att minska 
risken för trängsel

Nyhet ! 
KÄPPHÄSTAR
Kom och bekanta dig med  
våra käpphästar. Välj din  
favorit och ge dig ut på vår 
käpphästbana i full galopp. 
Yeehaaw!

Nyhet ! 
FLER PICKNICKPLATSER!

Inför sommaren adderar vi tre nya mysiga  
picknickställen till dem vi redan har. 
Ett vid River City, ett i Texas och ett på 
Huckleberry Finn-ön vid campingentrén. 
Ta med egen matsäck eller beställ Take-away 
via mat i mobilen och gör picknicken till ett 
äventyr i det gröna!

ÄR DE RIKTIGA COWBOYS?
”Tro mig, det fanns faktiskt riktiga cowboys i parken.” 
Ja, så har vi hört många berätta när de kommit hem. 
Och vi vet varför: De har mött High Chaparrals med-
borgare, människor som älskar Vilda Västern och som 
träffas hos oss under somrarna. En del stannar några 
dagar, andra bor här i flera veckor. Tillsammans med 
alla våra medarbetare ser de till att High Chaparral 
är på riktigt, och att du som besökare blir en del av 
äventyret.

Medborgarna kan vara cowboys, trappers, soldater  
eller vanliga invånare tagna från en vanlig västern-
stad på 1800-talet. Gemensamt för dem alla är att de 
ser så tidstypiska ut att de skulle kunna göra en tids-
resa och dimpa ner på vilken saloon som helst i vilda 
västern 1876 utan att någon vid bardisken skulle höja 
ett ögonbryn. 

Här kan du läsa mer om medborgarna och deras  
förening: www.hcmedborgare.se.  
Vill du bli medlem? Gå till Vapen & Läder vid entrén.

for vara fikasugna?
För alla fikasugna har vi glädjande nyheter!

Från och med i år kan du njuta av varma,  
nygräddade munkar på Elizabeth Gregory’s Donuts 

& Coffee. Dessutom, letar du efter ett  
café i vilda västernstil så tipsar vi om ett  

besök på nyöppnade Minnie’s Haberdashery.
Njut även av mumsig fika på Big Bengts Museum 

där Arbuckles Coffee Shop huserar.

.. .

Nyhet ! 

BliendelavÄventyret

i världens vildaste nöjespark

BE PART OF THE ADVENTURE 

in the world’s wildest theme park
www.highchaparral.se 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER / Follow us

M
ed reservation för ändringar och ev. felskrivningar / Subject to change and possible errors.

Mat & DRYCK Passa på att äta, fika och ta något kallt 
att dricka under ditt besök i Vilda Västern.

Notera att öppettiderna på våra matställen kan variera mellan för-,  
hög- och eftersäsong. Aktuella öppettider finns på vår hemsida. 

Please note that the hours of operation at our restaurants may vary between  
different seasons. Current hours of operation are available at our website

Ta bilen till Vilda Västern
High Chaparral är en temapark och ett resmål helt olikt alla an-
dra. Hos oss hittar ni den perfekta mixen av spännande aktivite-
ter, härliga miljöer för leksugna barn, häpnadsväckande shower, 
massor av kunskap, vilda djur och en hel del natur. Självklart 
också god mat, mysigt boende och en egen liten badsjö. Allt i ge-
nuin Vilda Västern-miljö med bisonoxar och hästar, ånglok och 
tågrån, hjulångare och guldvaskning, indianer och cowboys.

  Take the car to the Wild West
High Chaparral is a theme park and a destination different from 
all others. Here you will find the perfect mix of exciting activities, 
great places for playful kids, amazing shows, lots of knowledge, wild 
animals and a great deal of nature. And, of course, great food, cozy 
living and our own little lake. All in a genuine Wild West environ-
ment with bisons and horses, steam locomotive and train robbery, 
steamboat and gold rush, indians and cowboys.

Äventyrsgolf, god mat och skön musik
Campingen och stugbyn intill parken erbjuder inte bara mysigt 
boende och ett dopp i High Chaparrals egen badsjö. Här hittar du 
också vår nya 9-håls äventyrsgolf – Big River Adventure Golf –  
där ni korar familjens minigolfmästare.
 Beställ sedan något gott att äta och dricka från Restaurang 
Bryggans goda pubmeny och slå dig ner på bryggan. Eller varför 
inte avnjuta Restaurang Diligensens à la carte-meny (öppet 
1/7–7/8 2021), svalka strupen på Saloon Cheyenne eller testa 
Vilda Västerns godaste pizzor på Tony’s Pizza. Under högsäsong 
kan det dessutom vara högt tryck med trubadurer och annan 
underhållning på flera av ställena. High Chaparral är inte  
bara världens vildaste temapark. Det är mat, dryck och en massa 
annat roligt också.

 Adventure golf and great food and music
The camping grounds and the cottage village near the theme park 
offers not only cosy living facilities and a dip in High Chaparral’s own 
lake. Here you will also find our new 9-hole adventure golf course – 
Big River Adventure Golf – where you will crown your family’s golf 
champion.
 Next, order something good to eat and drink from the pub meny of 
Restaurang Bryggan and grab a seat on the deck. Or, why not enjoy 
the a la carte menu of Restaurang Diligensen (open July 1 to August 7 
2021), cool off with a beverage at the Saloon Cheyenne or try the most 
delicious pizzas of the Wild West at Tony’s Pizza. During high season 
there might be a lot happening, with trubadurs and other entertain-
ment at several of our venues. High Chaparral is not only the wildest 
theme park in the world. We offer food, drinks and a lot of other fun 
things as well.

Mat i mobilen
Enkelt, säkert och bekvämt
Beställ ”Take-away” eller ”Äta här” i mobilen.  
Välj på restaurangens meny på hemsidan eller via 
QR-kod i parken och betala med Swish.

Restaurangerna du kan välja bland är: Bryggan,  
Restaurante Cantina, Kate’s Palace, Old Dave’s  
Hamburgers och Tony’s Pizza.
https://pej.se/g/high-chaparral 

             

Varje besökare får en karta till området. På framsidan är kartan och på baksidan inkluderar vi information om de åtgärder 
som ska bidra till en mindre risk för trängsel. De inkluderar digital matbeställning och picknickplatser samt även aktiviteten 
käpphästbana som skapats för att sprida besökare till ett under 2020 underutnyttjat område. 
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Nya picknickområden

Texas

Huckleberry Finn-ön 
vid campingentren.

River City
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Automatiska mejl till samtliga besökare inför besöket
Nytt för 2021 är att samtliga besökare får ett mejl några dagar före besöket. I det mejlet tipsar vi om våra nya 
intiativ som 

Webbshop med förbokning
Young Guns Warehouse
Digital matbeställning för take away
Picknickområden

Vi inkluderar då även information om våra covid-19-åtgärder samt uppmanar till vikten av att hålla avstånd.

I mejlet ingår även en text om våra bokningsvillkor som medger möjligheten att boka om besöket fram 
till kl. 10 samma dag som besöket. Det har vi gjort för att minimera risken för att de som har symptom ska 
komma till parken.

Howdy Mathias!

Vad roligt att ditt besök i Vilda Västern närmar sig!

För att göra ditt besök extra minnesvärt tipsar vi dig 
i detta meddelande om värdefull information och 
erbjudanden som passar dig. 

I år lanserar vi flera nyheter som exempelvis  nya 
området Texas med Minnie’s cafe, flera aktiviteter och 
våra fina Texas Longhorn. 

För att du ska känna dig trygg och säker har vi nu 
även infört ett antal nya saker som tillsammans ska 
hjälpa oss minska risken för köbildning och trängsel. 

Exempelvis har vi infört förhandsbeställning av puffra, 
hatt och annat för upphämtning i parken, digital 
matbeställning och tre nya picknickområden. Nytt är 
också att vi öppnar Young Guns Warehouse i vår la-
gerlokal, med stora ytor både i och utanför butiken. Vi 
har dessutom byggt en helt ny entré från campingen.

Vi har ansträngt oss för att göra ditt besök här i par-
ken så säkert som möjligt, för med möjligheten att ha 
öppet följer också ett stort ansvar. Det ansvaret tar vi
gärna för att erbjuda en trygg och säker park och
upplevelse för både vår personal och dig som besöka-
re. Men ansvaret är gemensamt och därför vill jag även 
i år be alla våra besökare om hjälp för att vi tillsammas 
ska visa omtanke om varandra.

Välkommen till Vilda Västern och sommarens stora 
äventyr.

Med vänlig hälsningar,
Mathias Bergendahl,
Sheriff och VD
High Chaparral

Årets nyheter
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9. Hur håller ni er informerade om särskilda rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren?

Mathias Bergendahl, VD, bevakar huvudsakligen presskonferenser, pressmöten, 
Regeringens och Folkhälsomyndighetens hemsidor samt medial publicitet för att High 
Chaparral ska följa aktuella restriktioner och rekommendationer.

Aktuella restriktioner och rekommendationer kommer att publiceras på företagets 
intränät. All personal har fått tydliga direktiv att aktuell information finns där.

Det är vår förhoppning att precis som förra året ha löpande kontakt och dialog med 
samtliga relevanta myndigheter för rådfrågning och genomgång av åtgärder.

Film om åtgärder
Den 3-5 juni kommer en skådespelare till High Chaparral för att bland annat spela in en 2 minuter lång 
film om de åtgärder som vidtagits. Film kommer vi att publicera på hemsidan och i sociala medier, 
och filmen kommmer att vara tillgänglig via länk från de automatiska mejl som går ut till samtliga 

Publikvärdar
High Chaparral har i år anställt medarbetare som specifikt ska ha rollen som publikvärd. Antalet 
fördubblas och blir områdesansvariga i anslutning till entréer, butiker och vid områden där 
teaterframträdanden sker.

Intern process kring sjukdom för att förhindra smitta
För att förhindra smitta internt och därmed även bland besökare införde High Chaparral redan 2020 en 
tydlig process gällande misstänkta och bekräftade sjukdomsfall inom personalen.

Varje dag febertestas varje medarbetare inför kommande arbetspass. I den händelse en medarbetare 
känner symptom vid uppvaknandet ringer de till en kontaktperson inom företaget.

Varje anställd anmodas kontakta 1177 vid minsta symptom. Om 1177 anvisar karantänboende till att 
testning är tillgänglig har High Chaparral avsatt ett flertal rum för karantänboende, dit mat och dryck 
levereras under boendetiden. High Chaparral har under våren köpt in testkit för att snabbt kunna testa 
personal, samtidigt som alternativet att testa genom sjukvården självklart kvarstår. 

I den händelse en medarbetare har smittats av covid-19 har High Chaparral ställt fyra karantänboende 
till förfogande på utkanten av campingområdet. Dessa boenden aktiviverades inte under sommaren 
2020 då ingen medarbetare smittades av covi-19 i anslutning till arbetsplatsen. Under hela sommaren 
blev två medarbetare smittade av covid-19. Smittan skedde externt och medarbetarna åtvände till High 
Chaparral efter karantän.

Ytterligare åtgärder




