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ATT VARA SERVASVÄRD

Vill du ha fler Servasgäster? 10 tips för att få dem att köa!
Värdar i storstäder får en uppsjö av gäster, de som bor i förstäder eller på landsbygden får nästan
inga. Om du vill ha fler gäster så kan du påverka detta när du fyller i dina uppgifter om dig själv.
1) Gör det lätt att kontakta dig.
 Ange din e-postadress och läs din mejl varje dag.
 Skriv in ditt mobiltelefonnummer.
 Tala in ett meddelande på engelska på din telefonsvarare så att det är lätt att förstå och
lämna meddelande.
2) Gör det lätt att komma till dig. De flesta resenärerna kommer med allmänna transportmedel. Om du kan tänka dig att hämta upp dem så skriv ”May provide transport”, det betyder
inte att du lovar dem transport, men att du kommer om du kan. Om du bor nära en busshållplats
eller station, skriv in det och tala om vilken busslinje det gäller också.
3) Skriv NPNR (No prior notice required). Det betyder inte att de plötsligt står utanför din dörr,
de måste ringa, men du måste se till att du kan ta emot telefonsamtal.
4) Skriv in många intressen. Ju fler intressen du angett och ju fler länder du har varit i desto
mer sannolikt är det att resenärer kommer att kontakta dig.
5) Skriv in ”Longer stay Possible”. Om en resenär vill stanna längre i ett område så är det en
lättnad för dem att hitta värdar som kan tänka sig ett längre besök än två dygn. Efter första natten
kan du själv besluta om det känns OK och i så fall erbjuda ett längre uppehåll. Tänk på att de inte
kan fråga själva.
6) Välkomna svenska resenärer. Detta kan vara värdefullt om du bor ensligt och bara bilburna
resenärer kan komma till dig.
7) Tillåt rökning utomhus. Det är förvånande hur många européer som röker!
8) Nämn möjlighet att använda dator för att gå ut på nätet ”Internet access”. Dina gäster
kommer att uppskatta möjligheten att läsa sin e-post. Tänk på att ha ett antivirusprogram.
9) Erbjud en rundtur. Resenärer uppskattar lokala kunskaper om vad som är värt att se.
10) Skriv in WMT. Det betyder ”Want More Travellers”, önskar fler gäster.
Diane Emerson, som har varit Servasresenär sedan 1996 och Servasvärd sedan 1998, gav dessa
råd.
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