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LEDARE

Ett modernare verktyg
anpassat efter användarna

V

älkommen till ett nytt nummer av vår tidning Din
fritid! I det här numret kan du bland annat läsa om
ett tillfälligt exotiskt resmål och hur vi fortsätter att
jobba med reglerna för tilldelning av våra fritidsboenden.
Ni som ibland tittar in på vår hemsida eller följer oss
i sociala medier har säkert noterat att Kapstaden,
Sydafrika sent kom in som ett resmål att ansöka om
i den fördelning av fritidsboenden som vi körde i höstas.
Det är i skrivande stund oklart om det blir någon förlängning av den hyresperiod vi kommit överens med fastighetsägaren om, men det finns fortfarande lediga veckor
i den här perioden som du kan boka under ledigt.
Fram emot försommaren så kommer du som vill hyra
ett fritidsboende av oss att mötas av det nya bokningssystem som just nu är under konstruktion. Det kommer
bli ett modernt verktyg som bland annat blir lättare att
använda i mobiler och läsplattor.
I samband med systembytet fortsätter vi att se vi över
och förenkla flera av våra regler. Några förändringar som
redan trätt i kraft är att Stockholm, Göteborg och Norrfällsviken, som har haft få avslag, inte längre ingår i den
halvårsvisa fördelningen av fritidsboenden. Ändringen
har fallit väl ut och vi har bara fått positiva kommentarer
om den. Just nu pågår det diskussion i fall vi kan förenkla bokningarna även för fler resmål, men i samband
med den här tidningen så ansöker man fortsatt senast
31 mars till det vi kallar fördelning, där som bekant
antalet anställningsår är det som avgör vem som får
bokningen i fall det är flera sökanden.
Regeln i kategorin Stad Utland om att hel vecka går
före del av vecka försvinner nu och alla ansökningar blir
lika mycket värda oavsett längd på vistelsen. Det kommer
även att bli möjligt att boka både weekend och minivecka
under sommarmånaderna jämfört med bara hel vecka
som tidigare. En annan nyhet är att vi från och med den
fördelning av fritidsboenden som körs i början av april
börjar tillämpa efterskottsfakturering i stället för som nu
förskottsfaktura.

För öka antalet tillgängliga fritidsboenden att boka har vi
förlängt bokningsperioden så att man på vissa resmål nu
kan boka upp till ett år i förväg. Förutom att öka antalet
bokningsbara dygn så ger den här förändringen bättre
förutsättningar för planering och större möjligheter att
hitta bra och prisvärda resealternativ. Målet är att hela
tiden arbeta för att förenkla regelverk och processer
kring tilldelningen av ett fritidsboende.
Vi fortsätter att underhålla våra anläggningar och i höstas
fick de sex lägenheterna på Hållbrändan i Sälen nya kök
och nya ytskikt. Nu i vinter har arbete pågått i Hamra där
Kaptensgården helrenoverats och Falken, Ugglan och
Vråken har fått nya fönster. I Berlin har vi just byggt en
gästtoalett i anslutning till badrummet, något som gör att vi
kan öka antalet bäddar från fem till sex. I Prag har vi byggt
ett till sovrum och därmed slipper vi bäddsoffan och alla
gäster får en riktig säng.
Innan jag rundar av vill jag komma med en liten vädjan.
Där vi har våra fritidsboenden i flerfamiljshus med vanliga bofasta som grannar så upplever vi regelbundet viss
irritation från de fastboende. Det är kanske en naturlig
följd av att de ständigt möter nya människor som inte är
bekanta med kulturen och reglerna i just det huset. Den
yttersta konsekvensen kan bli att det införs förbud mot
korttidsuthyrning, vilket kommer medföra att vi tvingas
sälja vissa lägenheter. För att inte behöva vidta sådana
åtgärder ber jag er därför att visa så stor hänsyn som det
bara är möjligt mot grannarna.
Avslutningsvis vill jag önska er en fin sommar och
kommande trevliga vistelser i våra fritidsboenden. Vill ni
nå mig så finns jag på patrik.jonsson@sca.com. Annars
ses vi här i tidningen igen till hösten och till dess kan ni
följa oss på www.stiftelserna.com och i sociala medier.

Patrik Jonsson
vd SCA & Essitys Personalstiftelser
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Kapstaden

NYTT BOENDE!

I den sydvästra delen av Sydafrika, belägen på Atlantkusten,
ligger landets näst största stad - Kapstaden. Staden går under smeknamnet Moderstaden och är landets äldsta med en mäktig historia
och storslagen natur. Stadskärnan är relativt liten och ligger på den
norra delen av Kaphalvön och har det kända Taffelberget som en
dramatisk bakgrundskuliss.
Mångkulturella Kapstaden har allt man kan förvänta sig av en
storstad och dess mat- och dryckeskultur är vida känd. Bra närproducerat vin är standard på menyerna och flera av de vackert
belägna vingårdarna utanför staden erbjuder vinprovningar.
Naturen är väldigt varierad med allt från långa kritvita stränder,
höga berg och ökenlandskap till frodiga grönområden. Ta chansen
att bada bland vilda pingviner i Boulders Beach, åk på safari bland
vilda djur eller upplev Godahoppsuddens fantastiska utsikt.
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På Floridas västkust vid den Mexikanska Golfen ligger villastaden Cape Coral. Här finns över 600 kilometer med söt- och
saltvattenskanaler och lokalbefolkningen har gett staden smeknamnet ”båtägarnas paradis”. Från flygplatsen i Fort Myers tar
det drygt en halvtimme till Cape Coral och att hyra bil är så gott
som ett måste för att ta sig runt i området.
Läget vid den Mexikanska golfen ger ett stort utbud av milslånga sandstränder, tropiska öar och områden lämpliga för sportfiske. För den golfintresserade finns det flertalet banor som är
spelbara året om.
För den som föredrar poolvatten framför havet finns
vattenlandet Sun Splash. Där kan man utmana sig själv med
fartfyllda rutschkanor, slappa vid poolen eller flyta fram i en
badring i parkens konstgjorda flod. Det finns något för alla
åldrar och parken har öppet under perioden mars-september.

SÖKS VIA LEDIGT, EJ I FÖRDELNING

Vårt boende
Vi har två enplansvillor som ligger utmed kanalerna. Husen är
utrustade med kök, vardagsrum, tre sovrum, två badrum och
har plats för åtta personer. En stor inhägnad uteplats finns med
pool, solstolar, grill och en matgrupp. Vid kanalen finns en egen
brygga att fiska från och ett av husen har även en tillhörande lift
för båtar. Serviceutbudet i närheten är bra och med bil tar det
5-10 minuter till närmaste livsmedelsbutik.

Boende: 1 hus
Antal bäddar: 10
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben

FA K TA

FA K TA

Hyrt boende
I det trendiga och centrala området Gardens hyr vi en gammal
K-märkt viktoriansk trävilla med två våningar. Huset har plats
för tio personer och är utrustat med kök, sällskapsrum samt fem
sovrum som alla har air-condition och tillhörande badrum.
Huset har en liten frukostbalkong samt en takterrass med utsikt
över Taffelberget. På baksidan finns en liten plaskpool och en grill.

Cape Coral

SOMMAR 2020

Boende: 2 hus
Antal bäddar: 8
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben

FJÄLLBOENDE
SVERIGE
KUST UTLAND

Hua Hin

Nerja

På en udde i den norra delen av Malackahalvön, 18 mil söder om
Bangkok, ligger Thailändska Hua Hin. Den en gång lilla fiskebyn gjordes om till kunglig semesterort redan på 1920-talet och
än idag semestrar gärna Thailands kungligheter här. Hua Hin
räknas till landets äldsta badort där stränderna sträcker sig flera
kilometer, både norr och söder om stadskärnan.
Även om orten är populär med många besökare så har centrum
lyckats bevara den thailändska charmen. Mitt i staden ligger ett
tempel med huserande munkar i orangefärgade dräkter. Följer
man en av gågatorna norrut kommer man till hamnen där fiskarna
varje morgon levererar sin fångst. I hamnen, på utbyggda pirer,
ligger även trevliga restauranger med utsikt ut över havet.
Vill man göra utflykter finns det flera badvikar och små fiskebyar längs kusten att besöka. Bergen bakom Hua Hin gömmer golfbanor i världsklass och en av landets biologiskt rikaste regnskogar.

På den östra delen av kuststräckan Costa del Sol i den spanska
regionen Andalusien ligger staden Nerja. Turistorten är en av
de populäraste längs den spanska solkusten och det behagliga
mikroklimatet lockar besökare året om.
Staden är genuint spansk och till skillnad från andra kuststäder
saknar stadskärnan hög bebyggelse. De omkringliggande bergen
sträcker sig ner till medelhavet och bildar flera bukter med sandstränder. Utsiktsplatsen Balcón de Europa är ett känt landmärke
och hit kommer man om man följer de flesta av stadens gågator.
Cirka sex kilometer från Nerja ligger den lilla bergsbyn
Frigiliana som med sina vitkalkade hus och slingrande kullerstensgator flertalet gånger utsetts till den vackraste byn i Andalusien. Byn är byggd längs med en bergssida 300 meter över havet
och utsikten härifrån, över Nerja och den omgivande landsbygden, är spektakulär.

Hyrt boende
I samma område längs Charoen Phatthana 2 Alley ligger våra
radhus, Baan Jennie nr 9 och Baan Jennie nr 12. Radhusen har
två våningar och ligger i ett inhägnat område med pool. Det
finns plats för fem personer och varje hus är utrustat med kök,
vardagsrum, två sovrum, två badrum, en veranda samt en liten
balkong. Det är nära till både stranden och till centrum där allt
från dagligvaruhandel till köpcentrum finns.

Hyrt boende
I Nerja har vi fyra boenden, två lägenheter i Apartamentos
Chimenea, ett radhus i Almijara samt ett radhus i San Juan de
Capistrano. Våra boenden är av varierande storlek och har plats
för 5-6 personer. Gemensamt för alla är att de har balkong eller
terrass samt tillgång till pool.

FA K TA

FA K TA
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Boende: 2 hus
Antal bäddar: 5
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben

Boende: 2 lägenheter & 2 radhus
Antal bäddar: 5-6
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben
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Pizzo

San Agustin

Långt ner på den Italienska stöveln i regionen Kalabrien ligger
den pittoreska kuststaden Pizzo. Med sina knappt 10 000 invånare bjuds det på italiensk småstadscharm med trånga gränder,
kyrkor och flera glassbarer. Hit går inga direktflyg, men resan är
väl värd besväret.
Regionen är bergig och har en lång kustlinje med flacka
sandstränder omgivna av klippväggar och kristallklart vatten.
Längs de slingrande vägarna varvas växtligheten med raviner,
bergstoppar och små charmiga byar. För den kulturintresserade finns det många historiska platser, museer och byggnader att
besöka i regionen.
Kalabrien brukar kallas för glassriket och det är Pizzo som
satt regionen på glassgourmeternas världskarta. Ett besök här
är inte fulländat förrän man har smakat på deras specialitet
- tryffelglassen tartufo di Pizzo.

På den spanska sydkusten i provinsen Las Palmas ligger
semesterorten San Agustin. Området utgör den äldsta delen av
Maspalomas och är södra Gran Canarias äldsta turistort. Det
finns en stark svensk koppling på resmålet och det är många
svenskar som bor här eller återvänder för semester.
Ett solsäkert klimat, avslappnad atmosfär och en långgrund
lavafärgad sandstrand kännetecknar San Agustin. Det finns gott
om restauranger, men när det gäller barer och nattliv får man ta
sig till närliggande Playa del Inglés där utbudet är större.
Vill man bryta av stillsamheten med lite mer storstadspuls kan
en dagsutflykt till Las Palmas rekommenderas. Staden är den
största orten på Gran Canaria och ligger på den norra sidan av
ön. Här finns en salig blandning av shopping, restauranger och
historiska sevärdheter. Utforska staden i din egen takt eller delta
i en arrangerad sightseeingtur med guide.

Hyrt boende
I resorten Borgonovo i utkanten av Pizzo hyr vi två lägenheter.
Lägenheterna är belägna högst upp i fastigheten och båda har en
balkong samt en egen privat terrass på 70 kvm med havsutsikt.
Lägenheterna har plats för fem personer och är utrustade med
kök och vardagsrum i öppen planlösning, två sovrum samt ett
badrum med dusch. På området finns tillgång till pool.

Vårt boende
I området Los Caracoles, med närhet till stranden, har vi åtta
bungalows med plats för 2-5 personer. Varje bungalow har en
egen solaltan. Pool finns ej på anläggningen. I området Rocas
Rojas, cirka tio minuters promenad från stranden, har vi två
bungalows. Dessa är utrustade med kök, vardagsrum, badrum, tre sovrum, en solaltan och plats finns för sex personer.
I området finns tre poolområden.

FA K TA
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Boende: 2
Antal bäddar: 5
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben
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Boende: 10 bungalows
Antal bäddar: 2-6
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben

KUSTBOENDE
SVERIGE
KUST UTLAND
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Sumpetar

Tavira

På den kroatiska kusten cirka 20 kilometer från Split ligger
området Jesenice och hamnstaden Sumpetar. Den lilla byn ligger
skyddad i en vik med det Adriatiska havet som närmaste granne. Området har en lång tradition inom varvsindustrin och än
idag restaureras här gamla segelfartyg i trä. Dessa fartyg används
främst inom turismen och det är möjligt att göra både dagsutflykter och flerdagsturer.
I Sumpetar finns det flera välskötta stränder där ett mindre
utbud av vattenaktiviteter erbjuds. I serviceutbudet finns det
man behöver under sin vistelse, men vill man ha mer att välja på
ligger hamnstaden Omis cirka sju kilometer söderut.
För den aktiva semesterfiraren så kan man både klättra, cykla
eller promenera på de närliggande Mosor bergen som är en del
av Dinariska alperna som sträcker sig från Split till Omis.

På den östra delen av Algarvekusten i Portugal ligger den lilla
staden Tavira. Fiskebyn har fått smeknamnet Algarves drottning
och är en genuint portugisisk stad med en liten aktiv hamn.
De stora massorna med turister har ännu inte hittat hit och
fiskebyn med sina kakelbeklädda hus och gamla kyrkor har
behållit sin pittoreska atmosfär. Floden Gilão flyter genom de
gamla delarna av staden och längs med flodkanten finns restauranger, caféer, småbutiker och byns saluhall.
På den högsta punkten i området ligger Castelo de Tavira som
är ett gammalt slott med rötter från 1100-talet. Slottet byggdes
senare ut med sitt främsta syfte att skydda fiskebyn mot anfall
från Nordafrika samt pirater. Idag är slottet en välbesökt sevärdhet där man kan vandra omkring bland ruinerna samt njuta av
utsikten över staden och den omgivande nationalparken.

Hyrt boende
På fem minuters promenadavstånd från stranden, via en brant
backe, ligger de två lägenheterna som vi hyr. De finns i samma
byggnad på andra och tredje våningen. Lägenheterna är utrustade med kök, vardagsrum, badrum, två sovrum, balkong och har
plats för fem personer. På baksidan av huset finns en gemensam
uteplats med grill. Det lummiga bostadsområdet ligger på en
höjd strax ovanför byns huvudväg.

Hyrt boende
Den ena lägenheten vi hyr ligger på andra våningen på Rua
de São Pedro och har plats för fyra personer. Den är utrustad
med kök, vardagsrum, två sovrum, två badrum, två balkonger
och en terrass. Den andra lägenheten vi hyr ligger en trappa
upp på Rua Aurélia de Sousa och är en penthouse-lägenhet
med plats för fem personer. Den är utrustad med kök, vardagsrum, två sovrum, två badrum, balkong och en takterrass.

FA K TA

FA K TA
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Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 5
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Ante Starcevica 8

Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 4-5
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Rua Aurélia de Sousa 10, Rua de São Pedro 34
SOMMAR 2020
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Vevelstad

Capri/Strömstad

I norska Helgeland i Nordland Fylke ligger en av landets minsta
kommuner – Vevelstad. Det natursköna området vid havet tillhör till hälften av ytan Lomsdals-Visten nationalpark.
Vistenfjorden sträcker sig långt in i kommunen och området
bjuder på ett fint havsfiske. Det är möjligt att åka ut själv med båt
och fiska. Är man ett stort sällskap kan det vara en idé att hyra en
större båt med en egen skeppare. Håller man sig hellre på land
finns det gott om klippor att fiska från.
Vandringslederna är många och med olika svårighetsgrader.
I centrum finns ett enklare serviceutbud med bland annat
mataffär, läkare, café och restaurang. Här finns även en turistinformation samt Vevelstads museum med den intilliggande
gamla träkyrkan från 1796.

På västkusten cirka sju kilometer från Strömstad ligger naturreservatet Capri. I anslutning till reservatet finns en båthamn och
en semesteranläggning med hus inspirerade från de bohuslänska
fiskelägena.
Här är soltimmarna många och områdets sand- och klippstränder lockar badsugna besökare. I den omkringliggande
naturen finns flera promenadstigar och en av lederna sträcker sig
in till Strömstad. I Strömstad finns restauranger, caféer, shoppingcenter och hantverksbutiker.
Med den bohuslänska skärgården i direkt närhet är aktiviteter
kring havet ett säkert kort. Förutom badutflykter kan man uppleva naturen paddlandes i en kajak eller genom olika båtturer.
Ta färjan från Strömstad ut till Kosteröarna och besökscentret
Naturum Kosterhavet som ligger på Sydkoster. Här finns en
snorkelled, en slags naturstig under vattnet, med informationsskyltar
som berättar om de djur och växter du kan möta under ytan.

8|

Boende: 1 stuga
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Ja
Husdjur: Se Anläggningar i detalj
Adress: Se boendeinformation på webben
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Vårt boende
På semesteranläggningen Capri har vi ett andelshus på
ett och ett halvt plan. Huset är utrustat med kök, allrum,
badrum, två sovrum, solaltan och har plats för sex personer.
På anläggningen finns pool, barnpool, bastu samt en lekplats.
I receptionen kan man få tips på aktiviteter som sker i området.

FA K TA

FA K TA

Hyrt boende
På Fiskecampen Vevelstad Rorbuer hyr vi en stuga direkt
vid havskanten. Stugan har två våningar och är utrustad med
kök, badrum, två vardagsrum och fyra sovrum. Plats finns för
sex personer. En frys på 300 liter, torkmöjligheter och renseri
finns i nära anslutning till stugan. Till stugan hör en terrass med
grill. En 19 fots aluminiumbåt för havsfiske ingår i stughyran.
Max antal i båten vid fiske är fyra personer och flytvästar finns
att låna. Är man man fler än fyra personer finns möjligheten att
på egen hand hyra ytterligare en båt.

Boende: 1 hus (nr 73) + 28 andelsv. fördelade i andra hus
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Lördag v. 25-35, övrig tid valfritt
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Se Anläggningar i detalj
Adress: Caprivägen 63

KUST SVERIGE
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Gullholmen

Mölle

I Bohusläns ytterskärgård ligger Gullholmen som i dagligt tal
syftar till de två öarna Härmanö och Gullholmen.
Ön Gullholmen är ett av västkustens äldsta och mest tätbebyggda fiskelägen och huserar idag mest sommargäster. Många
av de äldre husen är bevarade och här finns både ståtliga kaptenshus och enklare fiskarstugor. Den sju hektar stora ön binds samman med den betydligt större ön Härmanö med en gångbro.
Härmanö är Bohusläns största naturreservat där endast den
östra delen är bebyggd. Naturen präglas av den brutna gnejsberggrunden, klipporna och havet. Det finns gott om vandringsleder och är man intresserad av fågelskådning kan ön liknas
vid paradiset. Vid sydspetsen, Härmanö huvud, har man chansen att få se både havsörn, alkor, sjöorrar och flera arter av gäss.

Ute på Kullahalvön på den skånska västkusten ligger det lilla
samhället Mölle. Ursprungligen var platsen ett fiskeläge men blev
under 1890-talet en av Sveriges första badorter och därmed en
välbesökt turistort.
Mölle är än idag en populär ort för sommarturister och ett
omtyckt utflyktsmål, speciellt bland danskar. Läget vid Kullabergsområdets naturreservat inbjuder till naturupplevelser och
ett omfattande nät av stigar leder genom bokskogar, upp på
bergstoppar och till grottor som bildats i bergen. Det finns flera
vikar att bada i men även tre mer uttalade badplatser.
Längst ut på Kullahalvöns spets finns Skandinaviens ljusstarkaste och högsta belägna fyr, Kullens fyr. Intill fyren ligger
besökscentret Naturum Kullaberg som genom utställningar
samt upplevelser presenterar det omkringliggande naturreservatet med allt mellan himmel och hav.

Boende: 1 hus
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Lördag v. 25-35, övrig tid valfritt
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Nej
Adress: Gullholmsbaden stuga 28

Vårt boende
I vår fritidsby finns 20 stugor i varierande storlek med plats för
4-6 personer. På anläggningen finns en samlingslokal och en simhall med uppvärmd bassäng samt dam- och herrbastu. Kontakta
receptionen om ni önskar låna cyklar, grill, bouleklot eller vår
motorbåt. Vi kan även erbjuda våra golfspelande gäster spelrätter
med möjlighet att gå en runda med reducerad green fee.

FA K TA

FA K TA

Vårt boende
I stugbyn och konferensanläggningen Gullholmsbaden har vi
en stuga med ett och ett halvt våningsplan. Stugan är utrustad
med kök, allrum, badrum, förråd och har plats för sex personer.
Sovplatser finns dels i vardagsrummet och dels på loftet. Inhägnad parkering finns på fastlandet med en plats tillhörande stugan.
På anläggningen finns en restaurang, en pub och en reception
där man kan låna motorbåt samt få information om Gullholmen
och Gullholmsbaden.

Boende: 20 stugor
Antal bäddar: 4-6
Bytesdag: Lördag v. 25-35, övrig tid valfritt
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Se Anläggningar i detalj
Adress: Mossvägen 2
SOMMAR 2020
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Norrfällsviken

Visby

I det världsarvsklassade området Höga Kusten ligger den gamla fiskebyn Norrfällsviken. Fiskeläget är över 350 år och längs
med vattnet ligger röda små sjöbodar på rad. Bakom sjöbodarna
och på andra sidan den smala bygatan finns små bostadshus och
ett kapell, vilka byggdes i ett mer skyddat läge en bit från havet.
I anslutning till fiskeläget ligger Norrfällsvikens naturreservat med stora klapperstensfält och med röda granitklippor som
ger området sin speciella färg. I reservatet finns ett fornminnesområde med 14 rösen som i huvudsak är från bronsåldern.
Det finns markerade stigar i reservatet att vandra längs med
och rastplatser att ta en paus vid när det behövs. Här ligger även
Storsands havsbad med en långgrund sandstrand där man kan bada
och samtidigt njuta av utsikten över Höga Kustens skärgård.

Den gotländska centralorten Visby har fått smeknamnet Rosornas och ruinernas stad och är en av de bäst bevarade medeltida
städerna i Skandinavien. Staden finns med på UNESCO:s världsarvslista och är ett av Sveriges populäraste resmål.
Minnesmärkena från stadens storhetstid är många och det
kanske mest signifikanta för stadsbilden är Ringmuren som
byggdes runt den dåvarande staden på 1200-talet. Att promenera
innanför och utanför muren är ett bra sätt att uppleva stadens
kulturhistoria, sevärdheter och modernare delar.
Gotland med havet som närmaste granne erbjuder fina
möjligheter till sol och bad. Hitta en egen liten badvik eller besök
någon av de milsvida sandstränderna. Det finns även flera kalkstensbrott på ön och ett av de större är den Blå Lagunen där det
går att ta sig ett dopp i det djupa turkosfärgade vattnet.

Vårt boende
I Norrfällsvikens fritidsby har vi åtta stugor. Stugorna är
utrustade med kök, vardagsrum, badrum, tre sovrum och
plats finns för sex personer. Till varje stuga finns en stor
altan som till viss del är inglasad. Tillgång finns till boulebana,
cyklar och två roddbåtar. Det går även att hyra tennisbanor och
att spela golf med reducerad green fee. Från anläggningen tar det
cirka tio minuter med bil till Mjällom där mataffär finns.

Hyrt boende
I Visby har vi två hus som vi hyr. Det ena huset ligger nära
Östercentrum, är i ett och ett halvt plan och har en tillhörande
altan med trädgårdsmöbler. Det andra huset ligger strax utanför ringmuren och har två våningar, balkong och uterum. Båda
husen har plats för sex personer och är utrustat med bland
annat kök, vardagsrum/allrum, tre sovrum och badrum.

FA K TA
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Boende: 8 stugor
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Valfritt
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Se Anläggningar i detalj
Adress: Se boendeinformation på webben

10 | SOMMAR 2020

Boende: 2 hus
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Valdermarsg. 15 A, Polhemsg. 17

STAD SVERIGE
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Göteborg

Stockholm

Vårt boende
Vår lägenhet ligger på Gibraltargatan i det centrala området
Johanneberg. Lägenheten finns på andra våningen och har
plats för sex personer. Här finns kök, sovrum, vardagsrum och
badrum. Cirka 20 minuters promenad från lägenheten ligger
Korsvägen där Scandinavium, Universeum och nöjesparken
Liseberg finns. Vill man ta sig fram med hjälp av kollektivtrafik
finns busshållplatser i närheten av lägenheten.

Vårt boende
Vi har fem centralt belägna lägenheter; tre på Östermalm
och två i Gamla stan. Lägenheterna är av varierande storlek
och har plats för 4-6 personer. Till samtliga boenden finns
goda förbindelser med kollektivtrafik såsom tunnelbana och
bussar. Stora delar av Stockholms utbud av nöjen, restauranger
och shopping går att nå på gångavstånd från våra boenden.

Boende: 1 lägenhet
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Måndag, onsdag, fredag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Gibraltargatan 19 C

Placerad mellan Mälaren och Östersjön ligger Nordens största
tätort och den svenska huvudstaden Stockholm. Staden har fått
smeknamnet ”Nordens Venedig” och syftar till att den i likhet
med den italienska staden Venedig är uppbyggd av flera öar.
Förutom ett unikt vattenlandskap har Stockholm flera
grönområden och parker som tillsammans utgör drygt 40 % av
stadens yta. I likhet med andra europeiska storstäder finns här ett
brett utbud av kulturella sevärdheter, nöjen och shopping.
Vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm ligger den
botaniska trädgården Bergianska trädgården. Här finns parker,
en stor trädgård och två växthus där växter från hela världen,
såsom Medelhavsområdet och tropikerna, frodas. Strosa runt
bland blommor och gröna växter eller slå er ner på något av de
två caféerna som serverar ekologisk fika och mat.

FA K TA
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På Västkusten vid Göta älvs mynning ligger Sveriges näst största
stad Göteborg. Staden har trots sin storlek lyckats behålla sin småstadscharm och avslappnade atmosfär. Här blandas ett stort utbud
av nöjen och pulserande shoppingstråk med parker och trädgårdar.
Närheten till havet och skärgården ger goda möjligheter året
runt för båtturer till omkringliggande öar och fiskebyar. Fisk och
skaldjur är givet på menyerna i Göteborg men det kulinariska
utbudet är stort och det finns något för alla smaker.
Det är lätt att ta sig fram i staden, både till fots och med
kollektivtrafik, och det finns flera kända platser att besöka. Vill
man ha hjälp att orientera sig finns guidade turer att delta på. En
något annorlunda tur är den med amfibiebussen Ocean Bus som
guidar till både landmärken och sjömärken genom sightseeing
uppe på land och i vattnet.

Boende: 5 lägenheter
Antal bäddar: 4-6
Bytesdag: Måndag, onsdag, fredag
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben
SOMMAR 2020 |
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Barcelona

Berlin

På Spaniens nordöstra kust mellan floderna Llobregats och
Besós mynningar ligger landets näst största stad Barcelona.
Staden är huvudstad i den autonoma regionen Katalonien och
ett uppskattat resmål bland turister. Här kan man kombinera
sandstränder och bad med ett pulserande storstadsliv.
Stadskärnan har flera bevarade medeltida byggnader men
även en mer modern arkitektur har satt sin prägel på staden.
Utbudet av sevärdheter, restauranger och nöjen är stort och för
den konstintresserade finns det flera museer att besöka.
Vid Barcelonas hamn finns en linbana upp till berget och
parkområdet Montjuic. Linbanan är i grunden från 1929 med
tre stationer och en längd på 750 meter. På berget finns flera sevärdheter såsom det katalanska nationella konstmuseet,
olympiastadion och fontänen Font Màgica som är känd för sina
spektakulära ljus- och ljudföreställningar.

I ett av världens ledande industriländer, Tyskland, ligger den
trendsäkra huvudstaden Berlin. Staden är genom sitt kulturella
och historiska arv en av Europas mest besökta städer där museer, festivaler och arkitektur har skaffat sig ett världsrykte.
Det historiska arvet gör sig ofta påmint då man rör sig bland
stadsdelarna och dess sevärdheter. Berlinmuren, vars rester kan
ses på flera håll, är ett tydligt spår från kalla krigets dagar då
Västberlin och Östberlin delades av muren.
Oavsett när på året man åker till Berlin finns det alltid
något att utforska. Mycket kan upplevas till fots eller från taket
på en sightseeingbuss. Varför inte ta en promenad längs stadens
storslagna boulevard, Unter Den Linden, som sträcker sig nästan
två kilometer från Slottsbron, precis innan Domkyrkan, till landmärket Brandenburger Tor. Längs paradgatan samsas exklusiva
butiker och restauranger med mysiga caféer samt uteserveringar.

Vårt boende
Vår ena lägenhet ligger i närheten av världsarvet Sagrada Familia.
Den ligger på den nionde våningen, hiss finns i huset. Lägenheten
är utrustad för sex personer med kök, vardagsrum, tre sovrum, två
badrum och två terrasser. Vår andra lägenhet ligger cirka 15 minuters promenad från Las Ramblas. Den ligger på den fjärde våningen,
hiss finns i huset. Lägenheten är utrustad för sex personer med kök,
vardagsrum, två sovrum, två badrum, terrass och en balkong.

Vårt boende
Vår lägenhet ligger i gränslandet mellan stadsdelarna Mitte och
Kreuzberg. Lägenheten ligger på åttonde våningen, hiss finns
i huset. Lägenheten är utrustad för sex personer och här finns kök,
två sovrum, vardagsrum, badrum och en gästtoalett. Från lägenheten är det gångavstånd till flera historiska platserna såsom Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie och huvudgatan Friedrichstrasse.

FA K TA
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Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Måndag, torsdag
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Nej
Adress: Carrer de Enamorats 117, Carrer d’Aribau 66
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Boende: 1 lägenhet
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Måndag, torsdag
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Nej
Adress: Wilhelmstrasse 119

STAD UTLAND
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London

New York

Storbritanniens huvudstad London är en populär turiststad dit
många besökare väljer att återvända. Floden Themsen rinner
genom staden och delar den i två vilket har bidragit till de broar
som blivit en klassisk del av stadsbilden.
London har historiskt sett haft ett starkt inflytande på kultur,
politik och handel, och räknas idag som en världsmetropol när
det kommer till dessa områden. Restauranger och nöjen finns det
gott om och i olika prisklasser. Till vissa sevärdheter kan det vara
bra att köpa biljetter i förväg för att slippa långa köer.
En gammal, älskad, brittisk tradition som härstammar från
1800-talet är Afternoon Tea. Att avnjuta en klassisk afternoon tea
med te, olika sorters godsaker, scones, mackor och ibland champagne är så gott som ett måste vid ett besök i London. Det finns många
hotell och caféer som dukar upp på eftermiddagen och ett populärt
ställe är orangeriet vid det kungliga residenset Kensington Palace.

I nordöstra USA ligger landets folkrikaste stad och världsmetropolen New York. Staden är uppdelad i fem stadsdelar och
utmärkande för stadsbilden är kombinationen av höga skyskrapor,
karaktäristiska radhus samt det rutnät som gator och avenyer utgör.
Här finns alltid något nytt att upptäcka och sevärdheterna är
många, bland de mest kända finns Frihetsgudinnan, Wall Street och
Broadways teaterdistrikt. Till populära turistattraktioner, kultur- och
sportevenemang kan det vara bra att köpa biljetter i förväg.
På norra delen av Manhattan ligger Harlem som är ett viktigt
centrum för afroamerikansk kultur och känt för sin betydande
roll under jazzens framväxt i början på 1900-talet. Den kulturintresserade kan här besöka den berömda konsertlokalen Apollo
Theater, konstverksamheten Harlem Stage eller varför inte delta på
en guidad gospeltur. Harlem har tidigare haft ett dåligt rykte om sig,
men kriminaliteten har minskat och området blivit allt säkrare vilket
bidragit till att det blivit populärt bland besökarna.

Boende: 3 lägenheter
Antal bäddar: 4-6
Bytesdag: Måndag, torsdag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Octavia House, Medway Street

Vårt boende
I området Midtown West på Manhattan ligger vår lägenhet. Den
ligger i ett flerfamiljshus på den 57:e våningen av 60 och hiss finns
i huset. Lägenheten är utrustad med kök, vardagsrum, sovrum,
badrum och plats finns för fem personer. Med en promenad på
cirka tio minuter från lägenheten kommer man till Times Square
och går man i ytterligare tio minuter når man Rockefeller Center.

FA K TA
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Vårt boende
I stadsdelen Westminster har vi tre lägenheter som alla finns
i byggnaden Octavia House. Lägenheterna ligger på den
andra, tredje och sjätte våningen, hiss finns i huset. Varje lägenhet
är utrustad med kök, vardagsrum, 1-2 badrum, två sovrum och
med plats för 4-6 personer. I Westminster ligger flera av Londons
kända sevärdheter och med en 15 minuters promenad når man
bland annat Big Ben, Houses of Parliament och Westminster Abbey.

Boende: 1 lägenhet
Antal bäddar: 5
Bytesdag: Torsdag
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Nej
Adress: 350 West 42nd Street
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Paris

Prag

Den franska huvudstaden Paris, även känd som romantikens stad, är
ett populärt och välbesökt resmål. Staden delas i två delar av floden
Seine och själva innerstaden är indelade i tjugo distrikt, så kallade
arrondissement. Två öar i floden utgör stadens historiska kärna och
här ligger bland annat den kända katedralen Notre-Dame.
Paris är en grön stad med många parker och öppna fält. Längs
med Seine finns promenadstråk och ett 30-tal broar som tar en
mellan stadsdelarna. Sevärdheterna är många och bland de mest
kända finns Eiffeltornet och konstmuseet Louvren.
På den högsta punkten i Paris, på Montmarte-kullen, tronar
den romersk-katolska kyrkan Sacré Coeur upp sig. Detta ikoniska
landmärke har en panoramautsikt över staden som gärna upplevs
i soluppgång eller -nedgång. För att ta sig hit kan man antingen
ta de långa trapporna på framsidan, åka minibuss eller ta tur med
linbanan Le Funiculaire de Montmarte.

Vid floden Moldau ligger Tjeckiens största stad och tillika huvudstad Prag. Staden brukar delas in i två delar - den nya och den gamla.
Den gamla stadskärnan är välbevarad och har utsett till kulturminne
på UNESCO:s världsarvslista.
Arkitekturen i staden är imponerande och här finns alla byggstilar representerade. De historiska sevärdheterna är många och det
är lätt att ta sig runt antingen till fots eller med kollektivtrafik.
Ett av de mest dominerande byggnadsverken i Prag är Týnkyrkan som ligger vid gamla stadens torg. Kyrkan byggdes i gotisk stil
på 1400-talet och dess kyrktorn kan ses från nästan hela staden.
Vid torget finns även andra historiska sevärdheter, bland annat det
gamla rådhuset med det kända astronomiska uret. Uret visar solens
och månens rörelse, så som man trodde himlakropparna rörde sig
då klockan byggdes. Varje hel timme öppnas två luckor i klockan
och en parad med tolv apostlar visar sig.

Vårt boende
I Paris sjunde distrikt, Palais Bourbon, har vi två lägenheter.
Lägenheterna ligger på andra och sjätte våningen och en liten
hiss finns i huset. Varje lägenhet är utrustad med kök, vardagsrum, två respektive tre sovrum samt ett respektive två badrum.
Här finns plats för 4-6 personer. Från lägenheterna tar det
cirka 15 minuter att gå till Eiffeltornet och cirka 10 minuter till
Invaliddomen.

Vårt boende
I den gamla delen av Prag finns vår lägenhet. Lägenheten
ligger på den första våningen och hiss finns i byggnaden.
Boendet är utrustat med ett litet kök, vardagsrum, tre sovrum och två badrum. En mindre balkong finns i anslutning till
det ena sovrummet. Lägenheten är centralt belägen och med en
cirka fem minuters promenad befinner man sig vid den kända
gångbron Karlsbron.

FA K TA
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Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 4-6
Bytesdag: Måndag, torsdag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: 25 bis Rue Duvivier

14 | SOMMAR 2020

Boende: 1 lägenhet
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Måndag, torsdag
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Nej
Adress: Krocínova 3

Rom

Hamra

I centrala Italien ligger landets huvudstad Rom, Den eviga staden,
som sedan antiken varit historiens viktigaste centrum. Den historiska stadskärnan är klassad som världsarv av UNESCO och det finns
mängder av monument och sevärdheter att uppleva.
En av stadens mest kända symboler är amfiteatern Colosseum
som utsetts till ett av världens sju nya underverk. Även Vatikanen
och den katolska kyrkans centrum är välkänt och lockar tusentals besökare varje dag. Möjligheterna till shopping är stora och
här finns allt från småbutiker och marknader till designerbutiker
i kvarteren vid den Spanska trappan.
Det italienska köket är välkänt och det finns gott om restauranger,
caféer och glassbarer i Rom. I en ombyggd stationsbyggnad, nära
området Ostiense, ligger himmelriket för den som gillar mat av hög
klass. Eataly är en modern saluhall som rymmer fyra våningar med
restauranger, marknadsplatser och matlagningskurser.

Mellan Tänndalen och Fjällnäs i västra Härjedalen ligger
Hamrafjället och vår största fritidsby. Hamrafjället är känt för
sin rika fjällflora och med över 400 olika arter har det fått smeknamnet Blomsterfjället.
Här kan du vandra och uppleva naturen på nära håll. Fiskevatten med ädelfisk är det gott om, både lättillgängliga i dalgången och mer svåråtkomliga på högfjället. Tännån och Ljusnan
porlar fram i närheten och vattenaktiviteter som paddling och
forskajak är populärt.
Tänndalen har en välutvecklad fjällcykelpark där alla leder helt
eller delvis går på högfjället. Svårighetsgraden på lederna varierar
och passar både nybörjaren och den mer erfarna cyklisten. För
besökare med barn finns både teknikbana och en anpassad led
med snällare lutning och kurvor. Just nu pågår ett flerårigt projekt
där fler cykelleder kommer att byggas samt befintliga förbättras.

Vårt boende
I samma kvarter, strax utanför den gamla stadsmuren, finns våra
två lägenheter. De ligger på fjärde respektive femte våningen och
hiss finns i båda byggnaderna. Lägenheterna är utrustade med
kök, vardagsrum, badrum, 2-3 sovrum, balkong eller terrass och
har plats för sex personer. Lägenheterna ligger i ett bostadsområde med en park som granne och med en promenad på cirka
tio minuter kommer man till närmsta livsmedelsbutik.

Vårt boende
I vår fritidsby finns 23 stugor/lägenheter i varierande storlek. De har
plats för 5-8 personer och till varje boende finns en parkeringsplats.
I fritidsbyn finns även ett servicehus med sällskapsutrymme, tvättstuga, dam- och herrbastu samt ett förråd där förbrukningsartiklar
och husgeråd går att hämta vid behov till boendena. Här finns två
fjällpulkor som används vid längdskidåkning och som bokas direkt
på plats. I närhet till fritidsbyn finns en stor nybyggd mataffär.

FA K TA
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Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Måndag, torsdag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Via Paolo Albera 49, Via Norcia 24

Boende: 21 stugor & 2 lägenheter
Antal bäddar: 5-8
Bytesdag: Valfritt
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Se Anläggningar i detalj
Adress: Se boendeinformation på webben
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Vid Sveriges djupaste insjö Hornavan i Lappland ligger byn
Jäckvik. Här har fjället Pieljekaise med sin fjällbjörkskog en framträdande roll i landskapet och erbjuder goda möjligheter till
friluftsaktiviteter året runt. Sett till antalet fasta invånare är byn liten
men har däremot många fritidsboende. I byn finns en välsorterad
mataffär med det man kan tänkas behöva för sin vistelse.
Stigarna är många att upptäcka och den kända vandringsleden Kungsleden löper över fjället samt passerar byn.
Under hösten finns goda chanser till att hitta både svamp och
bär på fjällturen.
För den som brinner för fiske och jakt finns här fina möjligheter
att utöva detta. Det är gott om fiskrika vatten där både öring, röding,
abborre och gädda trivs. Våra gäster har möjlighet att gratis nyttja
fisket i två områden som Personalstiftelserna arrenderar.

Nära den norska gränsen i västra Dalarna ligger Sälen som är en
del av Sveriges sydligaste fjällvärld. Själva tätorten Sälen brukar
benämnas som Sälen by för att urskilja den från friluftsanläggningarna på Sälenfjällen.
Naturen på fjällen upplevs med fördel under barmarkssäsongen till fots, cykel eller från hästryggen. Du kan även njuta av
utsikten över fjällvärlden från den golfbana som ligger 500 meter
över havet och som bjuder in till spel på kuperade banor.
Oavsett om man söker äventyr och spänning eller det sköna
lugnet kan man göra det i en kanot. Här finns flera älvar med
vackra kanotleder som varierar i svårighet och längd. Gemensamt för dem alla är naturupplevelsen där vattnet möter skogen
och som ger en chans till ett möte med vilda djur. Vill man inte
ge sig ut på en längre tur så kan man istället delta på en kortare
guidad bäversafari.

Vårt boende
Här finns tre timmerstugor som samtliga är utrustade med kök/
allrum, två sovrum, badrum och med plats för sju personer.
I anslutning till stugorna finns även sju uppställningsplatser
för husvagnar som kan hyras under perioden november-maj.
På anläggningen finns ett servicehus med tillgång till tvättstuga och en bastudel med dusch som går att boka på plats.
Från anläggningen tar det cirka fem minuter med bil till byns
centrum.

Vårt boende
Våra stugor ligger i fyra olika områden; Lindvallen,
Orrliden, Hållbrändan och Hundfjället. Totalt finns det
15 stugor i varierande storlekar och med plats för 6-8 personer. Med bilen tar du dig lätt till matbutiker och värdshus.
Till Sälen by, där en galleria med ett större serviceutbud finns,
tar det cirka 10 minuter med bil från Lindvallen och cirka 20
minuter med bil från de övriga områdena.

FA K TA

Sälen

FA K TA

Jäckvik

Boende: 3 stugor
Antal bäddar: 7
Bytesdag: Valfritt
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Se Anläggningar i detalj
Adress: Mossljungsvägen 1, 3 & 5
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Boende: 15 stugor
Antal bäddar: 6-8
Bytesdag: Valfritt
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Se Anläggningar i detalj
Adress: Se boendeinformation på webben

FJÄLL SVERIGE

Tärnaby

Åre

I Storumans kommun ligger den lappländska tätorten Tärnaby.
Byn ligger längs med Blå vägen som är en internationell turistväg som tar dig från Norge till Sverige, Finland och slutligen
Ryssland. Cirka 18 kilometer från Tärnaby ligger Hemavan och
tillsammans tillhör orterna Vindelfjällens naturreservat som är
Europas största obrutna vildmarksområde.
Här kan man under barmarkssäsongen vandra i sin egen takt utmed lederna på fjället eller hitta nya vägar i den obanade terrängen.
Vill man ta sig fram i ett högre tempo finns möjlighet att hyra cykel.
Nära början på Kungsleden, på en ås ovanför informationscentret Naturum, ligger Fjällbotaniska trädgården. Här finns
ett stort utbud av växter från den nordiska fjällfloran samt ett
tiotal alpväxter. Under sommaren finns pedagogiska presentationer av fjällväxterna och parken är då dagligen bemannad av
kunnig personal som kan svara på frågor från besökarna.

I västra Jämtland i dalgången intill Åresjön ligger Åre. Orten är
en av Sveriges mest kända turistorter i fjällen och kännetecknas speciellt av fina skidområden under vintersäsongen. Under
barmarkssäsongen finns det mycket att uppleva i området och
det är inte lika turisttätt som under vinterhalvåret.
Cykelsporter med mountainbike är vanligt förekommande på fjället och det finns flera ställen att hyra cyklar. Gillar man
att uppleva naturen till fots finns flera ledsystem att välja på och
i den mer orörda terrängen växer både svamp och bär.
Under de riktigt varma sommardagarna kan ett besök på någon
av Åres sandstränder vara ett trevligt inslag. Räds man inte lägre
vattentemperaturer kan ett dopp i en fjällsjö, tjärn eller å svalka
skönt. Badplatsen vid Ullån, som ligger runt sju kilometer från Åre
torg, brukar kallas Åres naturliga äventyrsbad och här finns små
naturliga pooler och stenhällar som slipats till rutschkanor.

Vårt boende
Vid foten av Laxfjället ligger Tärnaby Fjällby. I fjällbyn har vi
tre timmerstugor som samtliga är utrustade med kök/allrum,
badrum, två sovrum och med plats för sex personer. Cirka fem
minuter med bil från fjällbyn finns livsmedelsbutik, ett värdshus
samt turistinformation.

Vårt boende
I Åre Fjällby har vi tre lägenheter som alla finns i samma hus.
Lägenheterna ligger på andra och tredje våningen, hiss finns
i huset. Varje lägenhet är utrustad med kök/allrum, badrum
med bastu, balkong, två sovrum och har plats för fem personer.
Från fjällbyn är det nära till både restauranger, nöjen och liftar.
Cirka tio minuters promenad från lägenheterna ligger järnvägsstationen och även närmsta mataffär.

FA K TA

FA K TA
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Boende: 3 stugor
Antal bäddar: 6
Bytesdag: Valfritt
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Se Anläggningar i detalj
Adress: Semestervägen 50, 52 & 54

Boende: 3 lägenheter
Antal bäddar: 5
Bytesdag: Valfritt
Handikappvänligt: Se Anläggningar i detalj
Husdjur: Se Anläggningar i detalj
Adress: Fjällbyvägen 30
SOMMAR 2020 |
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Så hyr du fritidsboenden

www.stiftelserna.com/fritidsboenden
FOTO: PIXABAY

På vår bokningssida kan du bland annat se lediga boenden och göra en ansökan. Hittar du inget ledigt kan
du registrera dig för bevakning av återbud och får då ett mail så snart en avbokning sker. Under Mina sidor
ändrar du dina personuppgifter, där ser du också bokningar, fakturor och boendeinformation.

Ansökan/bokning
När du ansöker om att hyra ett ledigt
boende godkänns ansökan automatiskt om
du har e-post som kontaktsätt. Bokningsbekräftelse/faktura mailas till din registrerade e-postadress och du kan även hämta
uppgifterna på Mina sidor, under rubriken
Bokningar. Har du valt brev som kontaktsätt kommer informationen via post.
Har du bytt bostadsadress?
Uppdatera din adress i bokningssystemet så
att nycklar och information skickas rätt.

För de resmål där nyckel skickas ut eller där
nyckeln hämtas direkt på plats (vissa av våra
sommaranläggningar) sker ingen automatiskt bokning om det är mindre än tio dagar
kvar till inflyttning. Sådana ansökninar måste
manuellt godkännas av oss vilket normalt
sker samma eller nästkommande arbetsdag.
Boendeinformation:

Läs informationen som bifogas i bokningsbekräftelsen. För att säkerställa att du har aktuell
information inför din vistelse, ladda ner informationen från vår bokningssida strax innan din avresa.
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Avbokning
Vid avbokning inom tre dygn från bokningstillfället utgår ingen avbokningsavgift.
I övrigt gäller våra avbokningsregler, se
sidan 21 eller under fliken FAQ på bokningssidan.
Du kan själv göra en avbokning i systemet
under Mina sidor och rubriken Fritidsboende. Där klickar du på Bokningar,
väljer den aktuella bokningen och klickar på ”Avboka” längst ut till höger. Fyll
i uppgifterna och klicka på ”Avboka” längst
ner på sidan till vänster.

Återbudsbevakning
Har du kontaktsätt e-post kan du registrera
dig för bevakning av återbud på önskade
resmål. Vid ett återbud skickas ett automatiskt mail ut. Logga då in för att göra
en bokning, observera att det är ”först
till kvarn”-principen som gäller för att boka
boendet.
Du kan registrera dig för återbudsbevakning under Mina Sidor, rubriken Fritidsboende och Bevakningar.
Exempel på återbudsbevakning:

Orsakas avbokningen av nära anhörigs
dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen och som kan styrkas av läkarintyg, kryssar du i ”Läkarintyg”. I dessa fall utgår ingen
avbokningsavgift.

Du vill bevaka återbud av helger i Stockholmslägenheterna. För helger har boendet
bokningsperioden fredag-måndag. Du måste
då ange den perioden även om du avser att
vistas där endast fredag-söndag. Anger du en
kortare period fungerar inte bevakningen.

Normalt kontrollerar vi avbokningsbegäran samma eller nästkommande abetsdag.
När kontroll genomförts och vi har fått
eventuellt läkarintyg skickas ett mail med
information om belopp att betala eller att
återfå.

Bevakningsperioden som anges måste
överensstämma med respektive resmåls
bokningsperiod. Bokningsperioden hittar
du i faktarutorna i tidningen och under
respektive resmål på vår bokningssida.

Bra att veta ...
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För att hyra Personalstiftelsernas
boenden ska du vara SCA- eller
Essityanställd i Sverige. Även
tidigare anställda som gått i
pension från en sådan anställning har möjlighet att söka
fritidsboenden.
Att hyra fritidsboenden är en personlig
förmån och ett boende får inte hyras för
att sedan överlåtas till exempelvis familjens
barn. Ansökan om boende ska göras via
vår bokningssida och kommunikationen
sker i huvudsak via e-post. Har du inte
möjlighet att göra din ansökan digitalt kan
du kontakta oss.
Förhållningsregler
Antalet boende inklusive gäster får inte
överstiga tillåtet antal bäddar.
Till alla våra svenska fritidsboenden måste du
själv ta med handdukar och sänglinne. På våra
fritidsboenden utomlands ingår det i hyran.
Utskick av nycklar sker till den bostadsadress som finns registrerad i bokningssystemet. Vi skickar inga nycklar utomlands.
Rökning är förbjudet i våra fritidsboenden
och med hänsyn till allergiker får djur
endast vistas i de boenden som är avsedda

Våra boenden
Uthyrningsverksamheten bygger på att du som gäst är rädd om våra fritidsboenden och följer
uppsatta riktlinjer. Var extra mån om de fritidsboenden som vi får möjligheten att hyra och
ha i åtanke att det är hyresvärdens personliga egendom du nyttjar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäckvik
Tärnaby
Åre
Hamra
Sälen
Mölle
Norrfällsviken
Capri
Gullholmen
Stockholm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Göteborg
London
Prag
Paris
Rom
Barcelona
New York
Cape Coral
San Agustin
Berlin

för gäster med husdjur. Det är viktigt att
ange i ansökan om husdjur medföljer så
rätt boende kan tilldelas. Den som röker inomhus eller tar med husdjur till ett
husdjursfritt boende kommer att debiteras
för saneringskostnaden. Vad som gäller för
respektive boende går att läsa i detaljplanen
på sidan 23.
Avresestädning
I de flesta av våra boenden är du skyldig att
städa hela boendet innan avresa. Bristfällig
städning debiteras och upprepade förseelser

Hyrda boenden:
• Nerja
• Tavira
• Sumpetar
• Hua Hin
• Pizzo
• Vevelstad
• Kapstaden
• Visby

leder till avstängning och att man inte får
nyttja stiftelsernas resurser.
Avresestädning ingår på följande boenden:
Barcelona, Berlin, Cape Coral, Hua Hin,
London, New York, Paris, Prag, Rom,
San Agustin, Sumpetar och Kapstaden.
Avresestädning går att beställa till på
följande boenden:
Göteborg (RUT-avdrag möjligt), Hamra,
Nerja, Pizzo, Sälen (RUT-avdrag möjligt),
Tavira och Vevelstad.
SOMMAR 2020 |
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Prislista
Prislistan finns publicerad på vår bokningssida, www.stiftelserna.com/fritidsboenden,
under rubriken Priser. Där finns samtliga
resmål angivna med prisgrupp, period och
pris. Du kan även hitta prislistan under
rubriken Resmål. Klicka på det resmål du
vill veta mer om och sedan rubriken Priser,
och välj Visa alla.

eller bokat av en av dina fem öppna bokningar. Regeln gäller oavsett om du har
fem öppna bokningar till olika resmål eller
ett och samma.
Regeln med fem öppna bokningar undantas om du önskar ansöka om och boka ett
ledigt boende där det är mindre än 30 dagar
kvar till inflyttning. I dessa fall kan du ha
fem öppna bokningar och boka ett sjätte
med kort inflyttningsdatum.

Vilka boenden som ingår i respektive prisgrupp framgår i prislistan, liksom vilka
priser som gäller under olika perioder.
Vissa resmål har uthyrningsperioder som
sträcker sig långt fram i tiden, för att underlätta planering av ledighet och resor.
Bokningsperioder
De bokningsperioder och bytesdagar som
gäller för respektive resmål framgår i Faktarutan under varje resmål i tidningen Din
Fritid, samt under respektive resmål på vår
bokningssida.
Minivecka avser period som omfattar vardagar,
till exempel måndag-onsdag, onsdag-fredag
eller måndag-torsdag. Vilka dagar som gäller
framgår för respektive resmål.
Weekend avser period som löper över en
helg, till exempel torsdag-måndag eller
fredag-måndag. Läs på respektive fritidsboende vilken intervall som gäller.
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Öppna bokningar i systemet

Du kan ha max fem öppna (kommande)
bokningar samtidigt. Först när du nyttjat eller
avbokat ett boende kan du söka ett nytt.
Regeln med max fem öppna bokningar
undantas om du önskar ansöka om ett
boende där det är mindre än 30 dagar kvar
till inflytt. Boenden med kort inflyttningsdatum
kan alltså bokas även om du redan har fem
öppna bokningar i systemet.

Max antal öppna bokningar
Det går att ha max fem stycken öppna
(kommande) bokningar till våra fritidsboenden. Du kan inte göra någon ytterligare
ansökning eller bokning förrän du nyttjat

Det går att ansöka om boende i fördelningens samtliga grupper (Fjäll, Kust,
Stad) oavsett om du har till exempel fyra
eller fem öppna bokningar vid ansökningstillfället. Men den som vid själva fördelningstillfället till exempel har fyra öppna
bokningar, kan då tilldelas max ett boende,
medan den som har fem öppna bokningar
inte kommer kunna tilldelas något boende. Har du sökt till fler fördelningsgrupper
än vad du kan tilldelas, sker tilldelning
slumpmässigt.
Fritidsboenden under ledigt
Stad Sverige (Göteborg och Stockholm)
och en anläggning inom Kust Sverige
(Norrfällsviken) söks enbart via ledigt på
vår bokningssida. Dessa tre resmål läggs ut
löpande som lediga cirka ett år framåt. Det
vill säga i april 2020 lägger vi ut ledigt fram
till cirka april 2021. I maj 2020, släpper vi
maj 2021 osv.

Ansökan och fördelning
För fritidssboenden som ingår i fördelningen finns ett poängberäkningssystem där anställningsår ger pluspoäng medan tidigare
vistelse på samma resmål ger minuspoäng,
så kallade belastningspoäng. Vid flera sökande till samma period och boende har den
med högst poäng förtur, dock har anställda
företräde framför pensionärer vid fördelningen. Observera att belastningspoängen gäller
för varje resmål, så om du exempelvis fått
ett boende i Hamra så påverkar inte det din
chans att få ett boende i Sälen.
Bokningar i fjäll- och kuststugor under
lågsäsong påverkar inte möjligheten att bli
tilldelad en stuga under högsäsong.
Fördelning av de flesta boenden sker två
gånger per år. När en fördelning är klar
skickas besked ut till de som ansökt. Därefter är det möjligt att under rubriken
Ledigt i bokningssystemet se vad som finns
kvar att hyra. Den som inte får sitt sökta
boende eller är intresserad av ett resmål
som är fullbokat kan lägga en återbudsbevakning, se instruktion på sidan 18.
Belastningspoängen är densamma oavsett
om du får ditt boende via en fördelningsansökan eller en ledigtansökan. Detta innebär
att det är samma förutsättningar för den som
ansöker om boende i god tid som den som
har kort framförhållning.

avboka det befintliga boendet enlig avbokningsreglerna och sedan göra en ny bokning på det nya boendet.
Betalning av hyra
Faktura på hyresavgiften är den bokningsbekräftelse du får när du tilldelats ett boende.
Förfallodag framgår av fakturan. Vid utebliven betalning, som efter två påminnelser
inte reglerats, blir man avstängd och kan
inte nyttja stiftelsernas resurser. Först när
du betalat fakturan försvinner din skuld.
Förmånsbeskattning
För vissa av våra boenden tillkommer en
skattepliktig förmån. Den skattepliktiga
förmånen är skillnaden mellan den hyresavgift du betalar till oss och den gällande
marknadshyran. Uppgift om skattepliktig förmån redovisas till Skatteverket efter
avslutad vistelse. Skatten regleras i samband med att din slutliga skatt fastställs.
Dina bokningar respektive redovisade uppgifter finner du på Mina sidor på vår bokningssida respektive Skatteverkets hemsida.
För att slippa få skatten på förmånen som
restskatt vid regleringen kan du be arbetsgivaren göra ett extra skatteavdrag varje
månad.

Avgifter vid avbokning
Om du behöver avboka ditt boende så
gäller följande avgifter:

- Avbokning mer än 60 dagar före inflyttningsdagen debiteras 200 kr

Orsakas en avbokning av nära anhörigs
dödsfall eller sjukdom/skada som kan
styrkas av läkarintyg så utgår ingen avbokningsavgift.
Byta boende
Att byta ett redan bokat boende mot ett
annat är inte möjligt. I dessa fall måste man

Kust Sverige
Capri
Gullholmen
Mölle
Visby

2020-06-13 - 2020-11-21
2020-06-13 - 2020-11-13
2020-06-13 - 2020-11-21
2020-06-13 - 2020-11-21
2020-06-13 - 2020-08-22

Kust Utland
- San Agustin 2020-10-31 - 2021-05-01
- Cape Coral 2020-10-31 - 2021-05-01
Stad Utland 2020-06-11 - 2021-04-01
Besked efter fördelningen lämnas
senast vecka 15 och svar ges utifrån
det kontaktsätt du valt i bokningssystemet. Besked lämnas inte på telefon.
För bokningar tilldelade i samband med
den senaste fördelningen utgår ingen
avgift för avbokningar som görs till och
med 2020-04-09.
Husvagnsplatser Jäckvik
2020-11-01 - 2021-04-30
Information om platserna finns i bokningssystemet under Jäckvik. Ansökan
till husvagnsplatserna görs via mail till
info.personalstiftelserna@sca.com

Fritidsboenden via ledigt
Följande fritidsboenden bokas via ledigt:

- Avbokning 60-30 dagar före inflyttningsdagen debiteras 500 kr

Om du redan betalat hyran dras avgiften från
det inbetalda beloppet i samband med eventuell återbetalning. Vid en avbokning tas den
skattepliktiga förmånen bort.

I den här tidningen presenteras fritidsboenden för följande perioder som går att
söka via fördelning.

Ansök senast
den 31 mars!

- Avbokning inom tre dagar efter gjord
bokning utgår ingen avgift

- Avbokning mindre än 30 dagar före inflyttningsdagen debiteras hela hyresavgiften

Fritidsboenden via fördelning
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Exempel skattepliktig förmån:

Du hyr en lägenhet och betalar till oss
en hyresavgift på 2 000 kr. Den gällande
marknadshyran på lägenheten är 6 000 kr.
Mellanskillnaden på 4 000 kr (6 000 kr –
2 000 kr) är en skattepliktig förmån. Detta
belopp läggs på din skattepliktiga inkomst.
Har du 32 % i marginalskatt betalar du
1 280 kr (4 000 kr X 0,32) av den skattepliktiga förmånen. Din totala kostnad för
boendet blir 3 280 kr (2 000 kr + 1 280 kr).

Fjäll Sverige lågsäsong
- Hamra
2020-04-25 - 2020-12-19
- Jäckvik
2020-04-25 - 2020-12-19
- Sälen
2020-04-25 - 2020-12-19
- Tärnaby
2020-04-25 - 2020-12-19
- Åre
2020-04-25 - 2020-12-19
Nedan boenden bokas via ledigt och
läggs upp med en 12 månadersintervall
framåt som löpande uppdateras varje
månad.
Stad Sverige
- Göteborg
- Stockholm
Kust Sverige
- Norrfällsviken
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Bidrag och stipendier
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Anställda inom SCA och Essity i Sverige kan söka bland annat studiestipendium och bidrag till specialistvård,
medan den som avslutat sin anställning kan söka resestipendium till en resa. Läs mer om samtliga bidrag och
stipendier samt ladda ner ansökningsblanketter på vår hemsida www.stiftelserna.com.
Studier och kurser
Studiestipendium kan sökas av den som
har en tillsvidareanställning inom SCA
eller Essity och som studerar, oavsett omfattning. För att söka för hel- eller deltidsstudier krävs att ämnet ryms inom SCA
respektive Essitys verksamhetsområden.
Fritidsstudier kan vara att till exempel gå en
kvällskurs i språk, ta BE-körkort eller läsa
en högskolekurs utan att vara tjänstledig.
Stipendierna är skattepliktiga och skatteavdrag görs med 30 % i samband med
utbetalning.
Sista ansökningsdag
Ansökan lämnas in för innevarande termin, senast 31 mars eller 31 oktober. Den
sökande erhåller beslut senast fyra veckor
efter sista ansökningsdag.
Stipendiets storlek
• Heltidsstudier 15 000 kr/termin
• Deltidsstudier 7 500 kr/termin
• Fritidsstudier 2 000 kr/termin*
• Intensivkurser i språk (minst 1 vecka)
7 500 kr/termin
* Kan högre kursavgift påvisas utgår studiestipendium med belopp motsvarande verklig
kostnad, dock högst 3 000 kr/termin.
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Hälso- och sjukvård
Bidrag till specialistvård kan sökas av
den som har en tillsvidareanställning
eller en återkommande säsongsanställning och är i behov av en vårdinsats som
inte finns inom den offentliga vården
eller då det är långa väntetider inom den
offentliga sjukvården. Åtgärderna ska
avse hälso- och sjukvård som leder till
ökad arbetsförmåga, snabbare återgång
till arbetet och/eller höjd/förbättrad livskvalité.
Bidrag kan lämnas till behandlingar inom
Sverige och som är godkända av Socialstyrelsen. Ansökan ska föregås av utredning
hos företagshälsovård och tillstyrkas av
bland annat personalchef.
Bidrag för hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån (med undantag för bland
annat rehabilitering).
Sista ansökningsdag
Bidraget söks vid behov. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.
Bidragets storlek
Bidragets storlek är max två prisbasbelopp
per person och treårsperiod, och för alla
typer av specialistvårdsbidrag betalar den
anställde en egenavgift på 2 000 kr.

Avslutad anställning
Resestipendium efter avslutad anställning kan sökas av den som har minst
15 års anställning inom SCA och/eller
Essity och slutade sin anställning på grund
av arbetsbrist, avgångspension eller fri vilja
utan att ta ny anställning. Även den som haft
en anställning om minst 10 år inom bolagen
och slutade på grund av sjukersättning eller
ålderspension kan söka.
Din ansökan måste vara inskickad och
beviljad innan resan bokas, och beviljat
stipendium är giltigt i ett år. Stipendiet kan
endast sökas och nyttjas vid ett tillfälle.
På grund av skatteregler kan stipendiet inte
betalas ut direkt till dig och resan kan inte
bokas via internet.
Sista ansökningsdag
Stipendiet söks efter avslutad anställning
men behöver inte ske i anslutning till
avslutande av anställning, det vill säga det
finns ingen bortre tidsgräns när du senast
måste ansöka. Handläggningstiden är cirka
två veckor.

Stipendiets storlek
Stipendiets maxbelopp är 7 500 kr.

Anläggningar i detalj
Resmål

Antal boenden

Namn/adress

Hustyp
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Snöripan, Örnen, Renen , Järven, Lämmeln
Björnen, Mården
Kaptensgården
Falken, Ugglan (A & B ), Vråken
Stuga 7-9, 10 , 11
Sarven
Vajan

Jäckvik

3

Sälen

15

Tärnaby

3

Björnen, Vargen, Renen

Radhus

Åre

3

176 , 179, 180

Flerfam.hus

Capri/Strömstad

1

Hus 73 (andelsveckor i andra hus)

Radhus

Gullholmen

1

Hus nr 8

Enkelhus

Mölle

20

Stuga 1, 2, 3 , 4, 5, 6 , 7-9
Stuga 10 , 11, 16
Stuga 21-23, 24 , 31-33
Villan

Norrfällsviken

8

Stugor A-E, F

Visby

2

Göteborg
Stockholm

Antal

Bäddfördelning

Sovrum

Bäddar totalt

Sovrum

Vardagsr.

Extra bädd

Enkelhus
Parhus
Enkelhus
Parhus
Enkelhus
Flerfam.hus
Flerfam.hus

4
3
3
2
2
3
2

8
8
8
6
7
6
5

8*
6*
8
6*
4*
6*
4*

2
2
1

1
-

Rödingen , Öringen, Harren

Enkelhus

2

7

6

1

-

Lindvallen (Vargen )
Orrliden (Ugglan A & B )
Hållbrändan (3A )
Hundfjället

Enkelhus
Parhus
Parhus
Parhus

3
2
3
2

6
6
8
6

6
6
6*
6*

2
-

-

2

6

4*

2

-

2

5

4

1

-

2

6

4

2

-

1

6

4

2

-

Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus

2
1
3
2

6
4
6
6

4*
2*
6
4*

2
2
2

-

Enkelhus

3

6

6

-

-

Valdemarsgatan 15 A
Polhemsgatan 17

Enkelhus
Enkelhus

3
3

6
6

6
6

-

-

1

Gibraltargatan 19 C

Flerfam.hus

1

6

2

4

-

5

Kornhamnstorg 57, Funckens Gränd 3
Banérgatan 46
Banérgatan 48
Nybrogatan 16

Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus

1
1
2
3

4
4
6
6

2
2*
4*
6

2
2
2
-

-

Barcelona

2

Carrer d´Aribau 66
Carrer de Enamorats 117

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
3

6
6

4
6

2
-

-

Berlin

1

Wilhelmstrasse 119

Flerfam.hus

1

6

4

2

-

London

3

Octavia House 16 och 26
Octavia House 49

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
2

6
4

4
4

2
-

-

New York

1

350 West 42nd Street

Flerfam.hus

1

5

2

2

1

Paris

2

25 bis Rue Duvivier vån 2
25 bis Rue Duvivier vån 6

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
3

4
6

4
6

-

-

Prag

1

Krocínova 3, Prag 1

Flerfam.hus

3

6

6

-

-

Rom

2

Via Paolo Albera 49
Via Norcia 24

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
3

6
6

4
6

2
-

-

Cape Coral

2

4310 SE 12th Avenue,

Enkelhus

3

8

6

2

-

Hua Hin

2

Baan Jennie 9, Baan Jennie 12

Radhus

2

5

4

1

-

Kapstaden

1

10 Kohling Street, Gardens, 8001 Cape Town

Enkelhus

5

10

10

-

-

Nerja

4

Almijara 2
San Juan de Capistrano
Apartamentos Chimenea vån 1, vån 2

Radhus
Radhus
Flerfam.hus

3
2
2

6
5
5

5
5
4

1
1

-

Pizzo

2

Borgonovo

Flerfam.hus

2

5

4

1

0

San Agustin

10

Rocas Roja 518 och 519
Los Caracoles 101
Los Caracoles 103
Los Caracoles 107
Los Caracoles 110 , 204, 206, 207
Los Caracoles 111

Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus

3
2
2
1
2
1

6
5
5
2
5
3

6
4
4
2
4
2

1
1
1
1

-

Sumpetar

2

Sumpetar Jesenice

Flerfam.hus

2

5

4

-

1

Tavira

2

Rua de São Pedro 34
Rua Aurélia de Sousa 10

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
2

4
5

4
4

-

1

Vevelstad

1

Vevelstad

Enkelhus

4

6

6

-

-

Hamra

,G ,H

1840 SW 50th Terrace

Handikappvänlig
Begränsat handikappvänligt, kontakta kansliet för information
Husdjur - se mer detaljeradinformation på webben
*Våningssäng med bredare undersäng
SOMMAR 2020 |
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Avsändare:
SCA och Essitys Personalstiftelser
Storgatan 22
852 30 Sundsvall

FOTO: PIXABAY

Hur är din bild av
våra fritidsboenden?
Har du besökt något av våra fritidsboenden och tagit en härlig semesterbild?
Då vill vi gärna se den! Vi tycker att det skulle vara kul med bilder från våra
resmål och hoppas att ni gäster vill hjälpa till. Har du foton som följer nedan
riktlinjer är du välkommen att maila dem till foto.personalstiftelserna@sca.com
- Bilden ska vara skarp, i hög upplösning och sparad i filformatet Jpeg.
- Finns identifierbara personer på bilden ansvarar du för att det finns
samtycke eller avtal med dessa.
- Genom att skicka in foton intygar du att du har upphovsrätten till bilderna
och att de får användas fritt av SCA och Essitys Personalstiftelser.
- Skriv i mailet vart och när bilden är tagen.

