INFORMATION OM GRÖNA LUNDS SÄKERHETSKONTROLLER
Som ett led i vår ambition att skapa en trygg och säker park genomför vi säkerhetskontroller i våra entréer.
Säkerhetskontrollen syftar till att säkerställa att ingen tar med sig föremål in i parken som kan vara skadliga
för andra. Gröna Lund är en annan värld där våra gäster ska ges möjligheten att lämna vardagen för en
stund, och en viktig förutsättning för att magiska minnen ska kunna skapas är att varje gäst både är och
känner sig säker och trygg. Genom säkerhetskontrollen bidrar vi till att ge en bra förutsättning för en
trygg, säker och bra upplevelse.

SÄKERHETSKONTROLLEN
Säkerhetskontrollen genomförs av Säkerhetsvärdar som är anställda av Gröna Lund och
Säkerhetsavdelningen. Larmbåge/metalldetektorn i Huvudentrén är speciellt framtagen för att kunna
hantera stora publikflöden och folkmassor. Larmbågen är ”intelligentare” än den vanliga metallbågen man
vanligtvis går igenom på t.ex. en flygplats. Fördelen med just denna båge är att våra gäster inte kommer att
behöva visa upp sina väskor, tömma sina fickor etc utan det är bara att gå igenom med allt. Denna typ av
larmbåge är programmerad för att själv sålla bort allt från mobiler, nyckelknippor, datorer etc och
uteslutande leta efter föremål som kan vara farliga. Vår förhoppning är att denna säkerhetskontroll ska
kunna höja entréupplevelsen, effektiviteten.

FÖRBJUDNA FÖREMÅL
På Gröna Lund är det inte tillåtet att medföra:







Alkohol
Skateboard, Hoover board, sparkcykel eller andra fritidsfordon
Hundar och andra djur – undantag ledarhundar
Glasflaskor och glasburkar – undantag barnmatsburkar, parfymflaskor, deodorant i glasbehållare
och motsvarande
Drönare, frisbees eller andra flygande föremål
Sprayburkar






Pyroteknik
Droger
Vassa föremål, t ex sax, skruvmejsel eller motsvarande.
Knivar, försvarsspray, laserpennor och andra föremål som är förbjuda att bära med sig enligt
svensk lag.

TILLÅTNA FÖREMÅL
På Gröna Lund är det tillåtet att medföra:
 Mat
 Dryck i plastflaska, t ex. PET, sportflaska eller motsvarande
 Termos med dryck, t ex kaffe och te
 Barnmat i glasburk
 Parfymflaska eller motsvarande
 Vanliga hushållsbestick – kniv och gaffel mm.
 Mindre saxar som t ex nagelsax eller motsvarande
 Selfiesticks – får dock inte användas på konsertområdet under konsert
 Paraplyer – får dock inte vara uppfällda på konsertområdet under konsert
 Fällstolar, ryggsäcksstolar etc. – får dock inte användas på konsertområdet under konsert
 Batteri till elcykel
Gröna Lund kan komma att göra undantag från denna lista.

