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Välkommen till höstens utgåva av
Din fritid!
Vi har nu lämnat sommaren bakom oss och även om det återstår
många fina höstdagar är det dags att börja planera för vintersemestern. Blir det en fjällvecka, en storstadsweekend, eller kanske båda delarna? Jag hoppas att det i vårt utbud av lite drygt
100 stugor, lägenheter och bungalows finns något som lockar
just dig. När du hittat något som passar så loggar du in på vår
webbsida och fyller i din ansökan där. Senast 31 oktober vill vi
ha din ansökan.
Nya telefontider för bokning

Som en följd av det bokningssystem som vi införde för drygt ett
år sedan ändrar vi nu telefontiderna för bokningen. De flesta av
våra gäster hämtar nu på egen hand information om våra fritidsboenden och gör själva sina ansökningar via vår webbsida www.
scapersonalstiftelserna.com. De nya telefontiderna är måndag–
fredag 09.00–11.00 samt torsdagar även 14.00–16.00.
SCA Personalstiftelserna på Facebook

Vi har nu funnits en tid på Facebook och det är drygt 400 personer som gillar vår sida där. Gå in och tryck på gilla-knappen
du också om du vill få erbjudanden om sena återbud och fritidsboenden som blir lediga med kort varsel.
Förändringar i Hamra

Här är vi som jobbar på kansliet:

Patrik Jonsson, vd
patrik.jonsson@sca.com
060-19 33 55

May Ohlsson,
sekreterare och evenemang
may.ohlsson@sca.com
060-19 33 57

Förra vinterns försök med nyckelskåp i Sälen slog väl ut och nu
kör vi samma koncept i Hamra. Den som blir tilldelad stuga där
kommer att få en fyrsiffrig kod i sin bokningsbekräftelse och
den koden använder man för att ta fram dörrnyckeln som finns
i ett låst skåp vid sidan av ytterdörren. Införandet av nyckelskåp
innebär också att vi kommer att minska ned receptionstiden och
behöver man hjälp av förvaltaren får man nu ringa i stället för
att som tidigare besöka receptionen. En nyhet för hösten är att
det nu finns trådlöst internet i alla våra stugor i stället för som
tidigare bara i servicehuset. En annan förändring är att filmvisningen på övre planet i servicehuset plockas bort. Med dagens
teknik där många har egen dator eller DVD och även egna filmer
med sig finns inte behovet i samma utsträckning som tidigare.
Samtidigt stänger vi också den lilla kiosk som funnits i lokalen.
Ansök via vår webbsida

Som vanligt vill vi av administrativa skäl och för att minska risken för fel att ni söker via vår webbsida. Nytt för i år är att ni
som ansöker om fritidsboende via webbsidan och valt kontaktsätt e-post kommer att få snabbare svar på er ansökan jämfört
med dem som ansöker på pappersblankett. Detta eftersom svarsmailet skickas så snart fördelningen är klar, medan de som valt
kontaktsätt brev får vänta några dagar på kuvertering, frankering och Postens utdelning.
Resultat av resmålsenkät

Susanna Edlund,
bokning och boende
susanna.edlund@sca.com
060-19 33 70 (telefontid)

Therése Lundgren, ekonomi,
stipendier och bidrag
therese.lundgren@sca.com
060-19 34 44
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I vårens nummer av Din fritid bad vi er fylla i en enkät om vilket
nytt resmål ni helst skulle se att vi tog in i vårt utbud. I topp hamnade Barcelona, New York och Köpenhamn. Inget är klart ännu
men vi för diskussioner med en mäklare i New York så förhoppningsvis kan det bli något under hösten. Så snart det finns något
att berätta kan ni läsa om det på vår webb- och Facebooksida.
Bland er som skickade in resmålsenkäten drog vi tre vinnare som
presenterades på vår webbsida under våren.
Ny tidning i mars

Nu dröjer det ett halvår innan nästa nummer av Din fritid kommer ut men följ oss på vår webb- och Facebooksida så är du alltid
uppdaterad med vad som händer och vilka erbjudanden vi har.
Vi ses åter här i tidningen i mars 2012 och fram till dess önskar
jag alla läsare och alla som gästar våra fritidsboenden en trevlig
och snörik vinter!
Patrik Jonsson
vd, SCA Personalstiftelserna
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Fördelar och förändringar

Foto: Renjith Krishnan/FreeDigitalPhotos.net

Vårt nya bokningssystem har
inneburit en hel del fördelar för
er som söker boende genom
oss. Här presenterar vi några
av fördelarna med att ansöka
via webben och att ha e-post
som kontaktsätt.
Som en följd av det nya
bokningssystemet ändrar vi nu
telefontiderna för bokningen,
och gör om kösystemet.
Den största fördelen med e-post som
kontaktsätt får du i samband med att be-

skeden om fördelning skickas ut. Du som
har e-post som kontaktsätt får ditt besked cirka en vecka tidigare än de som har
brev som kontaktsätt. Efter att vi genomfört en fördelning lägger vi ut de icke uthyrda boendena som lediga på vår webbsida. Du som har e-post som kontaktsätt
och fått avslag, kan alltså direkt efter att
du fått ditt besked, gå in och söka bland
de boenden som inte blivit uthyrda.
När du söker ledigt boende måste vi

godkänna din ansökan. Du som har epost som kontaktsätt får normalt din
bokningsbekräftelse/faktura samma dag
eller nästa arbetsdag. Du som har brev
som kontaktsätt får vänta cirka 1–3 arbetsdagar.
Du som gör en Ledigtansökan via webben är garanterad att få det fritidsboen-

de du ansökt om och boendet försvinner
från Ledigt på webbsidan i samma ögonblick du söker. Genom att söka via webben slipper du riskera att någon annan
hinner före.
Att göra en Fördelningsansökan på
webben har fördelen att du själv kan

kontrollera att din ansökan är korrekt,
och att den har blivit registrerad i bokningssystemet. Skickar du in din ansökan
i pappersform finns det en risk att den
försvinner i posthanteringen, eller att vi
missförstår den information du skrivit.

Vi rekommenderar dig att kontrollera

Fliken Dokument innehåller informa-

vilket kontaktsätt du har angett. Detta
gör du genom att logga in i bokningssystemet, gå in på Mina sidor och välj Ändra
personuppgifter.

tionshäften för varje anläggning. Där hittar du även bland annat blanketten för reseinformation och åtgärdslista.

Kontrollera även din bostadsadress,

då det är viktigt att den är korrekt vid
utskick av kontrolluppgifter och nycklar
till de lägenheter/stugor som har nycklar.
Vi har tagit bort möjligheten att stå i kö,

avbokade boenden läggs ut direkt som lediga på vår webbsida.

– Jag har glömt mitt lösenord. Hur får
jag ett nytt?

Den som inte får sitt sökta boende efter en fördelning hamnar automatiskt i
kö en kortare period (samma period som
du kan göra avbokningar utan att behöva betala avbokningsavgift, se sidan 5).
Därefter upplöses kön, och var och en
får själv gå in på webbsidan och leta ledigt boende.

Klicka på ”Glömt lösenordet?” och ange
din e-postadress som är registrerad hos
oss. Du får då ett tillfälligt lösenord sänd
till din e-postadress. Därefter kan du logga in i bokningssystemet. Efter inloggningen skapar du själv ett nytt lösenord.

Vi ändrar telefontiderna för bokning-

Fungerar inte det tillfälliga lösenordet
kan du prova att skriva det tecken-förtecken, och inte använda ”kopiera-ochklistra-in”-funktionen. Det är viktigt att
du använder det senast skickade tillfälliga
lösenordet, om du råkat skicka efter ett
lösenord flera gånger.

en, då de flesta av våra gäster nu hämtar
information om våra fritidsboenden och
själva gör sina ansökningar via vår webbsida. De nya öppettiderna är måndag–
fredag 09.00–11.00 samt torsdagar även
14.00–16.00.
För information kring våra anläggningar gå in på vår webbsida www.scaperso-

nalstiftelserna.com, klicka på ”Att hyra
– sök här!”.
Under rubriken ”Anläggningar” finns

Du kan kontrollera att din webbansökan blivit mottagen genom att titta un-

mer information om våra boenden.

der Obehandlade ansökningar på Mina
sidor. En fördelningsansökan förblir obehandlad till dess att vi genomför och lämnar besked om fördelning. Därefter kan
du se din bokning under Visa bokningar
eller Avslagna ansökningar.

Fliken Stuga eller Lägenhet på respekti-
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Rubriken FAQ innehåller en mängd frågor och svar. Har du en fråga eller fundering kring bokningssystemet eller våra
regler – leta gärna efter svaret där först.
Frågorna är indelade i kategorier. I kategorin ”1 Logga in” finns bland annat
dessa frågor och svar:

ve anläggning innehåller information om
antal bäddar och hur de är fördelade i
stugan/lägenheten. Där finner du även interiörbilder.

– Mitt tillfälliga lösenord fungerar inte.
Hur går jag tillväga?

– Vad menas med användare?

Ditt användarnamn är din e-postadress,
det vill säga din fullständiga e-postadress
som du har registrerad i bokningssystemet. Vill du ändra din e-postadress måste
du kontakta oss, helst via e-post info.personalstiftelserna@sca.com.
Du når vår webbsida från vilken dator

som helst med Internetanslutning, då den
är en extern webbsida.
Telefontider bokning:
Måndag-fredag 09.00–11.00
Torsdagar även 14.00–16.00
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Bra att veta …

För att få nyttja SCA Personalstiftelsernas fritidsboenden ska du vara SCA-anställd eller pensionär från SCA i Sverige. I
den här tidningen söker du fritidsboenden
för följande perioder:
Fjällboende
Kustboende
Stad/Utland
Stad/Sverige
San Agustin

2011-12-23 – 2012-04-28
2011-12-23 – 2012-06-16
2012-01-09 – 2012-06-14
2012-01-09 – 2012-06-15
2012-05-09 – 2012-10-10

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2011.

Du som har valt e-post som kontaktsätt
får besked under vecka 46. Du som har
valt brev som kontaktsätt får besked cirka en vecka senare.
Besked lämnas inte på telefon.
Fjällboende hyrs under högsäsong ut
veckovis med in- och utflyttningsdag lördag.
Stad/Utland London, Paris och Rom

hyrs ut perioderna måndag–torsdag, torsdag–måndag och hel vecka med in- och
utflyttningsdag måndag eller torsdag. Hel
vecka prioriteras.
Stad/Sverige Stockholm och Göteborg
hyrs ut perioderna, måndag–onsdag, onsdag–fredag och fredag–måndag. Du kan
också kombinera de olika perioderna för
att få en längre tid.
San Agustin hyrs ut en eller två veckor

med in- och utflyttningsdag onsdag eller lördag.
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Kustboende hyrs ut dygnsvis, med undantag för Mölle, se nedan.
Mölle hyrs under lågsäsong ut perioderna
måndag–onsdag, onsdag–fredag och fredag–måndag. Du kan också kombinera
de olika perioderna för att få en längre tid.
Respektera tillåtet antal personer i
våra boenden. Antalet boende inklusive
gäster får inte överstiga antalet bäddar (se
vidare Stiftelsernas anläggningar i detalj,
sid 19). Barn som sover i barnsäng eller
samma säng som vuxen räknas inte in i
tillåtet antal personer.
Alla boenden är utrustade för självhus-

håll. Gemensamhetsanläggning finns i
Hamra, Mölle och Jäckvik.
Husdjur är inte tillåtna när du reser till
stadslägenheterna, Enerum, Gullholmen
eller San Agustin. I övriga boenden finns
det stugor/lägenheter avsedda för både
besökande med husdjur och helt husdjursfria stugor. Med tanke på allergikerna är det viktigt att ange om husdjur
följer med så att rätt typ av stuga/lägenhet tilldelas.

Den som tar med husdjur till ett husdjursfritt boende kommer att debiteras för saneringskostnaden.
Rökning är inte tillåtet i våra boenden.
Handdukar, sänglinne och avresestädning ingår i boende i London, Paris, Rom

och San Agustin.

Du är skyldig att städa stugan eller lägenheten innan du åker hem. Undantag
se ovan. Bristfällig städning debiteras i
efterhand.
Reseinformation för Stad/Utland och
San Agustin vill vi ha inskickad till oss
så fort som möjligt. Det är viktigt att du
anger rätt antal resenärer samt ankomstoch avresetid så att städpersonalen har
din lägenhet iordningställd i rätt tid och
till rätt antal personer.
Det är en personlig förmån att få hyra
fritidsboende av SCA Personalstiftelserna
och den får under inga förhållanden överlåtas på annan person!

Det är inte tillåtet att hyra boende och
sedan till exempel låta familjens barn ta
över det. Respektera regeln personlig förmån och avboka ditt boende om du inte
själv kan nyttja den. Det finns ofta någon
SCA-anställd som står på kö.
Ansökan om boende ser vi helst att du
lämnar via vår webbplats. Om du saknar
tillgång till dator finns ansökningsblankett på sidan 20. Eftersom kommunikationen i huvudsak kommer att ske via
e-post är det viktigt att du anger rätt epostadress som vi kan nå dig på.
När fördelningen är klar och beskeden

utskickade finns möjlighet att gå in på
www.scapersonalstiftelserna.com för att
se vad som finns kvar att hyra. Klicka på
”Att hyra – sök här!” och välj därefter
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”Ledigt” för att se vad som finns ledigt att
boka. Totalt räcker SCA Personalstiftelsernas boenden till för att erbjuda i stort
sett alla sökande plats vid någon tidpunkt
under året.
Den som inte får sitt sökta boende ef-

ter en fördelning hamnar automatiskt i
kö en kortare period (samma period som
du kan göra avbokningar utan att behöva
betala avbokningsavgift). Därefter upplöses kön, och var och en får själv gå in
på bokningssidan och leta ledigt boende.
Ett poängberäkningssystem finns för
samtliga boenden. Anställningsår ger
pluspoäng, medan tidigare vistelse på
samma anläggning ger minuspoäng, så
kallade belastningspoäng.

Längre anställningstid ger högre poäng
än kortare anställningstid, och den som
aldrig besökt en anläggning får inga belastningspoäng, till skillnad från den som
varit där tidigare. Vid flera sökande till
samma period och anläggning kommer
den med högst poäng att få förtur.
Bokningar i kust- och fjällstugor under
lågsäsong påverkar inte dina chanser att
få en stuga tilldelad under högsäsong.
Belastningspoängen är densamma oavsett om du får ditt boende via en ”Fördelningsansökan” eller en ”Ledigtansökan”.
Det är alltså ingen skillnad på hur du ansökt utan när vistelsen sker.
Detta innebär att de som söker i god tid
har samma förutsättningar som de som
söker med kort framförhållning.
Precis som tidigare har yrkesverksam personal med skolbarn företräde till fjällboende under sport- och påsklov.
En avbokningsavgift på 200 kr tas ut vid

av- eller ombokning.
Avgiften dras från den inbetalda hyresavgiften i samband med att den återbetalas.
Hyresavgifter under 300 kr återbetalas
inte. (Har du inte hunnit betala hyresavgiften får du en faktura på 200 kr).

Vid en avbokning tas den skattepliktiga
subventionen bort.
Ingen avbokningsavgift utgår på av- och
ombokningar som görs under perioden
14 november 2011 till och med 2 december 2012.

Jäckvik
Tärnaby

Detta gäller endast bokningar som du blivit tilldelad i samband med de halvårsvisa
fördelningarna.
Den som inte betalar sin bokning får två

påminnelser. Har du inte betalat efter den
andra påminnelsen avbokar vi din bokning och fakturerar en avgift på 200 kr.
Vid utebliven betalning som leder till avbokning, senare än 30 dagar före inflyttningsdag får du en faktura på hela hyresavgiften. Din skuld försvinner alltså inte
förrän du betalat den. Så länge du har
en skuld till oss har du inte möjlighet att
nyttja SCA Personalstiftelsernas resurser.
Betalar du din skuld återfår du den möjligheten.
Den skattepliktiga subventionen är

skillnaden mellan gällande marknadsvärde och den hyresavgift du betalar till oss.
Hyresavgiften betalas till SCA Personalstiftelserna i förskott och skatten på subventionen regleras i samband med att din
slutliga skatt fastställs av Skatteverket.
För att slippa få skatten på subventionen
som restskatt vid regleringen av din slutliga skatt, kan du be personalavdelningen
på din arbetsplats att göra ett extra skatteavdrag varje månad.
Räkneexempel: Marknadsvärdet för att

hyra en viss lägenhet är 4 500 kr. Hyran
du betalar till oss är 1 500 kr och betalas i förskott. Skillnaden är en skattepliktig subvention, d v s 3 000 kr (4 500 kr
– 1 500 kr). Efter årets slut får du en kontrolluppgift och beloppet för den skattepliktiga subventionen är förtryckt på din

Åre
Hamra

Norrfällsviken

Sälen

Strömstad
Gullholmen
Enerum
Mölle

inkomstdeklaration. Detta belopp läggs
på din skattepliktiga inkomst. Har du
32 % i marginalskatt betalar du 960 kr
(3 000 kr 2 32 %) av den skattepliktiga
subventionen.
Din totala kostnad blir;
2 460 kr (1 500 kr + 960 kr).
För kompletterande information kring

våra anläggningar gå in på vår webbsida
www.scapersonalstiftelserna.com, klicka
på ”Att hyra – sök här!”. Under rubriken
”Anläggningar” finns mer information
om våra boenden.

I de fall av- eller ombokningen förorsakas
av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/
skada inom familjen, som kan styrkas
med läkarintyg, återfås hela hyresavgiften. (Har du inte hunnit betala hyresavgiften behöver du inte betala något om du
kan uppvisa läkarintyg).
Vid avbokningar senare än 30 dagar före
inflyttningsdag återbetalas inte hyresavgiften, såvida inte återbudet orsakas av
nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen, som kan styrkas med
läkarintyg. (Har du inte hunnit betala får
du en faktura på hela hyresavgiften).
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Jäckvik – Lappland
ställningsplatser för husvagnar till uthyrning. Ett servicehus med bastu, duschar
och tvättstuga ingår också i anläggningen.
Aktiviteter

Prova på kikmete efter röding i någon liten sjö på fjället eller varför inte isfiske
på Sveriges djupaste sjö – Hornavan. Här
tar du den stora öringen och rödingen,
men även gädda och abborre. Du pimplar
i otaliga sjöar och tjärnar och det finns
fisk överallt.

Foto: jackvik.nu

I närheten

Jäckvik ligger vid fjället Pieljekaises fot utefter Silvervägen,
bara 12 mil från Atlantkusten, i
genuin vildmark med Kungsleden i absolut närhet.
I den lilla fjällbyn Jäckvik finns våra
nordligast belägna fritidsstugor .
En del av Pieljekaise inrättades som
nationalpark 1909. Syftet var att bevara
ett område med fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd. Fjället når 1 138 meter
över havet och är framträdande i landskapet. Namnet betyder öronfjäll på samiska och bergets två toppar liknar fak-

tiskt öron.
Snön innebär många möjligheter till
fina naturupplevelser. På fjället kan man
åka både längd- och slalomskidor och
skoterlederna hjälper dig att hitta fiskevatten och fikaställen. Skoterföreningen
preparerar cirka 14 mil skoterleder och 2
mil skidspår i omgivningarna.
Matbutiken Handlar’n har det mesta
du behöver av färskvaror och service.
Stugor

Tre välutrustade timmerstugor finns här.
Varje stuga har plats för sju personer.
Husvagnsplatser

I anslutning till stugorna finns sju upp-

Jäckvik Fjällcenter har Sveriges längsta
släplift med en total längd av 1 927 meter.
Familjevänlig skidbacke med breda nedfarter, flera mindre vid bra snötillgång
och bra off-pistmöjligheter.
Idealisk skid- och snowboardpist med
halfpipe, rails, hopp och lössnöåkning.
Bob- och pulkbacke för de små. Från toppen av Pieljekaise är det off-piståkning
med slalomskidor eller snowboard som
gäller.
Du kan även ta skidliften upp till toppen och gå på tur till exempel efter Kungsleden genom Pieljekaises nationalpark
mot Adolfström eller bara göra dagsturer. Stugan vid trädgränsen står öppen
året runt för den som vill rasta.

FAKTA
Antal stugor: 3
Antal bäddar: 7
In- och utflyttning: Lördag
Husdjur: 2 stugor
Handikappvänlig: Nej

Foto: stromma.se

Tärnaby – Lappland

Tärnaby, som ligger vackert
beläget längs Umeälven,
bjuder dig välkommen till
upplevelser i storslagen natur.
Denna förstklassiga turistort erbjuder
turåkning i underbar fjällnatur. Billigt,
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miljövänligt och tyst. Dessutom kommer
du riktigt nära vildmarken. Här finns
också perfekt utförsåkning för alla kategorier åkare. Bara i Tärnaby finns fem
liftsystem och två mil därifrån erbjuder
Hemavan allt man kan begära för såväl
tur- som utförsåkning.
Avståndet mellan de två skidsystemen

i Hemavan och Tärnaby är 20 km. Skidpasset gäller i båda systemen och det går
gratis skidbuss mellan byarna.
Det finns många sätt att upptäcka fjällen på, till fots, med skidor, hundspann,
skoter eller med helikopter.
Ge dig ut på upptäcktsfärd, det finns
mycket att välja på vare sig du föredrar
utstakade backar eller mer orörd natur.
Hur långt du vill ta dig om dagarna är
upp till dig.
Här startar Kungsleden, fjällens mest
kända tur- och vandringsled. 45 mil lång
vindlar den sig igenom ett stort antal olika terränger och landskap ända upp till
Abisko.
Sätter du dig i bilen kan du efter en
timme från skidbackarna i Tärnaby njuta
av öppet vatten i Mo i Rana.
Service i form av affärer, post, bank,
apotek m m finns på gångavstånd från
stugorna.

vinter 2012

Stugor

Här erbjuds tre välutrustade timmerstugor. Varje stuga har plats för sex personer.
Aktiviteter

Det finns alltid något spännande att prova; skotersafari, ett helikopteräventyr eller varför inte en slädtur bakom pigga
hundar.
HeliSki är en extraordinär skidlift.

Helikoptern tar dig blixtsnabbt högre
upp än vad alla andra liftar når, och ger
dig en fantastisk skidupplevelse. Lössnö,
fjällvidder, frisk luft och en svindlande
vacker utsikt. Som gjort för alla skidfantaster. Nedfarterna är fördelade på ett
10-tal fjälltoppar och fallhöjden ligger
runt 1 000 meter.
I närheten

Simhall finns i Hemavan och är komplett

med fullstor bassäng, barnpool, bubbelpool, bastu och ångbastu.

FAKTA
Antal stugor: 3
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Lördag
Husdjur: 1 stuga
Handikappvänlig: Nej

Foto: skistar.com

Foto: skistar.com

Åre – Jämtland

SCA-lägenheterna ligger i Åre Fjällby, alldeles intill VM8:an,
telemixliften som transporterar dig rakt in i hjärtat av Åres skidsystem.
Åre är i högsta grad en levande by året
om – det finns alltid något nytt att se och
uppleva. Här finns restauranger, caféer
och butiker för alla smaker. Det finns kulturella och historiska sevärdheter och aktiviteterna avlöser varandra sommar som
vinter. I Åre får du helt enkelt det bästa av
flera världar – året runt.
I fjällbyn finns reception, restauranger, bibliotek, bar och diskotek, bastu- och
badavdelning samt konferensavdelning
med nio konferenslokaler.
För längdåkaren finns 58 km preparerade spår och mängder med rösade leder.
I Åres skidsystem finns drygt 100 nedfarter och ett 40-tal liftar. Du kan åka
skidor på 1 274 meter över havet och njuta av en fantastisk utsikt. Längsta nedfart
är 6,5 kilometer lång och den maximala
fallhöjden 890 meter.
Vill du testa off-piståkning finns det
tillgång till ett antal nedfarter.

Här finns också en funpark ”Åre Snow
Park” med en svart och en röd linje, raillinje och halfpipe. För de yngre finns en
mindre funpark.
Snögaranti: Från 9 december 2011 till
1 maj 2012 ska minst tio nedfarter vara
öppna.
Lägenheter

Här finns tre välutrustade lägenheter med
plats för fyra till fem personer.
Aktiviteter

Åre med omgivningar erbjuder inte bara
skidåkning på längden och utför utan
här finns även möjlighet att bland annat
nyttja hundspann, skärmflygning, skoter, renrajd, snowtubing, zip-line, kälkåkning vid Bergbanan. Läs mer på www.
are360.com.
På Holiday Club finns upplevelsebad,
saunaworld, spa, gym, bowling, minigolf
med mera.

I närheten

I Åre Chokladfabrik kan du köpa handgjorda praliner och Åre Glashytta har
ett stort utbud av produkter skapta och
formgivna på plats. I Järpen finns Åre
Kafferosteri som rostar och säljer specialkaffe.
Peak Performance, som grundades i
Åre 1986, är Skandinaviens största klädmärke inom funktionellt sportmode.

FAKTA
Antal lägenheter: 3
Antal bäddar: 4–5
In och utflyttning: Lördag
Husdjur: 1 lägenhet
Handikappvänlig: Nej

Hamra – Härjedalen
I norra Härjedalen, mellan
Tänndalen och Fjällnäs, vid
Hamrafjällets sydsluttning
ligger vår största fritidsby.
vinter 2012

Stugorna ligger på 800 meters höjd över
havet, 10 km från den norska gränsen.
Inom en radie av 10 km finns inte mindre än 30 fjälltoppar på över 1 000 meter.
Snön faller rikligt i Tänndalen. Vintrarna snittar med en nederbörd av fem

meter snö! Här finns allt man kan önska sig av en vintersemester. Märkta välpreparerade leder för kortare eller längre turer strålar ut på fjällmassiven och
ger möjlighet till nya mål varje dag, med
milsvid utsikt mitt i den orörda naturen.
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Utförsåkning av allra högsta klass erbjuds i ett av Sveriges största skidområden. I området finns fyra halfpipes och
fem skidskolor.
I liftsystemet finns 17 liftar och 52
nedfarter. Natursnögaranti från 1 november 2011 till 1 maj 2012 (gäller minst
fem åkbara nedfarter och 20 kilometer
längdspår).
Stugor

Foto: tanndalen.com

27 bekväma stugor av varierande storlek
med plats för fyra till tio personer. I centrumbyggnaden finns bastuavdelning och
sällskapsutrymmen.
En av stugorna är handikappvänlig.
I den stugan finns sovplatser för sju personer. Parkeringsplats finns intill stugan.
Aktiviteter

Ett av Europas bästa skoterområden hittar du här. Det omfattar totalt 45 mil,
varav 15 mil över kalfjället. För att åka
krävs ledkort, som kan köpas på olika
serviceställen. Det är förbjudet att köra
utanför lederna.
Och självfallet är detta ett bra semestermål även om man bara väljer att promenera – eller varför inte göra turer på

spark. Det finns några att låna på anläggningen.
I närheten

Närmaste flygplats finns i Röros och
därifrån finns transfer de fem milen till
Hamra.

FAKTA
Antal stugor: 27
Antal bäddar: 4–10
In- och utflyttning: Lördag
Husdjur: 9 stugor
Handikappvänlig: 1 stuga

Sälen – Dalarna
SCA-stugorna i Sälen ligger i
Lindvallen, Orrliden, Hållbrändan och Hundfjället.

Foto: skistar.com

Sälenfjällen är norra Europas största alpina skidområde, som erbjuder varierande skidåkning i totalt 116 nedfarter och
96 liftar allt från lugna familjebackar till
svarta branter för den som gillar utmaningar. Självfallet finns också terräng för
snowboardåkaren.
Sälen har ett brett utbud av olika fun
parks, det finns något för alla åkstilar och
nivåer. De flesta anläggningar har flera
parker i olika svårighetsgrad.
Att i lugn och ro glida fram mellan
fjälltopparna ger fjällvistelsen en extra
dimension. Sällan känner man sig så nöjd
som när man får njuta av matsäcken ute
i det fria.
På gång- eller nära bilavstånd från alla
fyra områdena finns välutrustade butiker,
trivsamma värdshus, förstklassiga restauranger, barserveringar och servicebutiker
som tillgodoser alla behov och smakriktningar.
I Sälen finns ungefär 230 km längdskidspår, varav cirka 35 km är preparerade, och cirka 200 km skoterspår samt
150 km rösade leder.
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Aktiviteter

Upplevelsevärlden Experium med upplevelsebad, surfvåg, saunavärld, spa, bowling, barer och restauranger har öppet
året runt!
I Sälen ordnas exempelvis skotersafari,
hundspannsturer, ripjakt, heliskiing och
ridning på islandshästar.
I Sälenområdet finns det många sjöar
och tjärnar där det är fint att vinterfiska.
Här finns öring, regnbågslax och röding,
även gädda och abborre.
Snögaranti: Från 15 november 2011
till 1 maj 2012 ska 15 pister, tio för de
stora och fem för de små, vara öppna.
I närheten

Under dagtid kan du åka med skidbussen mellan de olika anläggningarna och
på kvällarna går en buss mellan de olika
nöjesställena.
VasaloppsArenan är ett unikt naturreservat väl värt ett besök.

FAKTA
Antal stugor: 15
Antal bäddar: 6–10
In- och utflyttning: Lördag
Husdjur: 4 stugor
Handikappvänlig: Nej

Stugor

15 bekväma stugor av varierande storlek
med plats för sex till tio personer.

vinter 2012

Västerbottenkretsen

Bowling i diskoljus – Karin Israelsson, assistent på SCA-kontoret i Lycksele, förbereder sig.

Bowlingkväll med mörklagd hall
och diskoljus

Fredagen den 18 februari ordnades en
trivselkväll för Vilhelminasågen och Västerbottens skogsförvaltning. 54 personer
tackade ja till inbjudan och kom. Det var
maskinförare, sågverksarbetare och en
del arbetsledare.
Redan vid 16-tiden började de första
anlända till bowlinghallen. När klockan
var 17.00 serverades en god, kall buffé be-

stående av två sorters kött och en hel del
olika frukter och grönsaker.
Det gick inte att ta miste på bowlingglädjen för alla 54 deltagare ville bowla.
Det var lyckat att pensionären Leif Edman ställde upp och hjälpte till att hålla
reda på vilka som stod på tur. Alla delades upp i olika lag, en del började med att
bowla medan övriga passade på att äta
buffé i lugn och ro.
Några var riktigt duktiga bowlare,

Krister Huss och hans medspelare Johan Appelqvist, i bakgrunden skymtar många som passade
på att umgås medan de väntade på sin bowlingtur.

trots diskoljuset, medan en del var nybörjare, därför lottade vi ut priserna så att
alla fick chansen att vinna. Priserna var
skänkta av både sågen och skogsförvaltningen. Hallen hade vi hyrt fram till kl
21.00, men då blev det svårt att tömma
lokalen, därför att en del ville fortsätta
bowla. Av det att döma verkade alla riktigt nöjda.
Det känns bra att vi har fått igång ett
samarbete mellan oss och Vilhelminasågen, eftersom vi på Västerbottens skogsförvaltning har många anställda inom
samma region. Framförallt är det lättare
att hitta på trevliga arrangemang.
I slutet av november eller i början av
december, om allt går som vi planerat,
ordnas en bussresa från Vilhelmina till
IKEA där personal från sågen och skogsförvaltningen kommer att ha möjlighet
att anmäla sitt intresse.
Det blev trots kylan en trevlig bowlingkväll mitt i kalla vintern när termometern visade 25 minusgrader!
Ansvarig och delvis fotograf: Karin Israelsson

Norrbottenkretsen
After work

Lördag den 14 maj bjöd Sociala Fonden
i samarbete med SCAs musiksektion på
After Work på Munksundsgården. Maten som serverades var grillbuffé med
grillade revbensspjäll, kycklingvingar
och hamburgare med olika tillbehör.
På den utbyggda scenen spelade olika
sammansättningar av musiksektionen.
Allt från Elvis till hårdrock fanns med på
repertoaren.
Alla vi som var där hoppas på en fortsättning av denna uppskattade aktivitet,
god mat och trevligt sällskap och till detta bra livemusik.
Jag vill passa på att göra tummen upp
för Anders och alla medlemmar i musik
sektionen, vi vill höra mer!
Text & foto: Leif Risberg

vinter 2012

Livemusik och grillbuffé serverades på Munksundsgården när det var After Work.

Kommande aktiviteter

Ishockey lördag 29 oktober kl 16.00 i Coop Arena: Luleå HF – Skellefteå AIK
Konsert lördag 19 november i Norrmalmia: Great Gig – A tribute to Bruce Springsteen
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Sydkretsen
Division Cellplast genomförde fredag till
lördag den 3–4 december en gemensam
resa till Ronneby Brunn. Vi hade ett fantastiskt dygn som började med avfärd
från Värnamo vid 12-tiden på fredag.
Därefter styrde vi resan mot Urshult där
vi hämtade upp våra kollegor. Väl framme i Ronneby fick vi en eftermiddag med
fria aktiviteter. Många utnyttjade SPAanläggningen med massage, bad, bastu,
varmbad ute i tunna, med mera.
Framåt kvällen intogs ett stort och
mycket gott julbord. Samtidigt passade
företaget på att utdela guldklocka till
en ”25-åring”. Lite senare äntrade Linda Bengtzing scenen och framförde både
sina egna och julens sånger. För de som
orkade var det sedan dans till långt inpå
efternatten.
Efter en utsökt frukost på lördagsmor-

Foto: Benny Persson

Gemensamt julbord

Linda Bengtzing underhöll i Ronneby.

gonen bar det av hem igen mot Småland.
En mycket trevlig helg där personalen på
våra båda fabriker fick tillfälle att träffas
under gemytliga former!

Vi tackar för möjligheten att arran
gera denna resa och hoppas på repris till
nästa jul.

Andreassen och gospelkören Karen Gibson Choir från London samt julorkestern
under ledning av Robin Svensson.

na till fantastisk stämsång. Temperaturen
steg snabbt bland de 16 000 i publiken
när Glenn Frey visade sin countrystämma i ”How Long” och ”Take It to the Limit”. Ett grandiost trumpetsolo inledde
den självklara höjdpunkten, ”Hotel California”. Don Henley satt vid trummorna
och sjöng med en röst som inte åldrats på
fyra årtionden. När han senare bjöd på
”The Boys of Summer” öste regnet ner
och i bakgrunden fick man se surfare som
rullade på den stora fondväggen!
Bland de 21 låtar som gruppen framförde fanns åtskilliga pärlor, till exempel
”The Long Run”, ”Heartache Tonight”
samt extranumren ”Take It Easy” och
den vackra ”Desperado”. Saknade dock
”One of These Nights”.
Eagles framför sina låtar med exakthet
och känsla, och vilka finslipade melodier!
Trots att medlemmarna börjar närma sig
pensionsåldern håller rösterna än i dag.
Eagles svävar fortfarande.

Fritidskommittén gm Benny Persson

Mittkretsen
Mittkretsen har från februari 2011 fram
till mitten av september 2011 erbjudit de
anställda biljetter till elva evenemang, totalt mer än 3 000 biljetter. Vi har deltagit i båtmässa ”Allt för sjön”, isshow
”Shrek”, skidresa till Åre, Cirkus Maximum, konsert med Eagles, Kvartersteaterns uppsättning av Robin Hood,
sommarmusik i Galtström med Sanna
Nielsen, fotboll i Superettan mellan GIF
Sundsvall och Landskrona BoIS, dragracing, Rhapsody in Rock – Close up! och
Musik i Stenstan – en musikalisk vandring i tid och rum. Vi har också fördelat
1 000 biljetter till SCA-cupen. I vanlig
ordning ordnade Bollsta sågverk två egna
aktiviteter – Kramfors stadsfest och Skulefestivalen. Återstående evenemang för
2011 är: Ishockey i Elitserien Timrå IK
mot Färjestads BK, basket i Svenska Basketligen mellan Sundsvall Dragons och
LF Basket, Rikard Wolf, Jack Vreeswijk
och en julkonsert med Lasse Kronér, Marie Serneholt, Andreas Johnson, Elisabeth

Rocklegenderna Eagles på Norrporten
Arena

Kaliforniens örnar har svävat högt i fyra
decennier. Bortåt 600 SCA-anställda fick
den 17 juni sväva i ett par timmar. Vid
21.15, när kvartetten äntrade den jättelika scenen, hängde regnet i luften. Gruppen hade garderat sig för dåligt väder med
långrock och halsdukar och vi i publiken
skulle nog också ha behövt dessa attribut.
Nobelt av arrangören att erbjuda regnponchos! Trots de regntunga skyarna och
kylan smög en del av vipparna in i värsta
sommarstassen.
Än en gång fick vi vara med om en
konsert som började före utsatt tid. Den
förra var Roxette. Många i publiken letade sina sittplatser när konserten drog
igång och missade därför de inledande låtarna. I ”Seven Bridges Road” fick vi lyss-

Text: May Ohlsson Foto: Johan Engman

Don Henley och Glenn Frey, två av rocklegenderna i The Eagles som svävade på Norrporten Arena.
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Norrfällsviken – Höga Kusten

Norrfällsviken är ett 350 år gammalt fiskeläge i hjärtat av världsarvet Höga Kusten. Här kan man se landhöjningens effekter på miljön, med bland annat stora
klapperstensfält, eller djävulsåkrar, som
de kallas i folkmun.
Här hittar du ett stycke svensk natur när det är som allra mest dramatiskt.
Fjällandskap möter kust och hav i ett
mäktigt crescendo och bakom varje krök
och udde öppnar sig ett nytt, närmast
osannolikt naturscenario.
Oavsett hur du färdas välkomnas du
hela tiden av Höga Kustens naturliga
öppna famnar. Vintern bjuder på både isvitt snöljus och mörkeromslutande stjärnklara nätter.
Höga Kusten blev ett världsarv år
2000. Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om
människans eller jordens historia.
I centralorten Mjällom finns bland annat livsmedelsbutik, post och ombud för
systembolaget.
Stugor

Här bor våra gäster i välutrustade stugor.

Foto: nara.allehanda.se

SCA-byn i Norrfällsviken, Höga
Kusten, erbjuder en lugn och
avslappnad tillvaro.

Stugorna ligger samlade, men ändå med
gott om plats mellan dem.
En av de åtta stugorna är handikappvänlig. Den stugan har tre sovrum med
plats för sammanlagt sex personer. Parkeringsplats för bil finns intill stugan.
Aktiviteter

Om man är beredd att åka ett antal mil
bjuds det på vernissager, underhållning
av olika slag, friluftsaktiviteter och sportevenemang. Men vintertid är det kanske
främst lugnet, stillheten, och närheten till
naturen man längtar efter.

Snöskovandring kan du prova på i
Skuleskogen.
I närheten

Här finns en modern turist- och konferensanläggning med hotell, camping/
stugby och restauranger.

FAKTA
Antal stugor: 8
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Valfritt
Husdjur: 2 stugor
Handikappvänlig: 1 stuga

					
					

Capri – Strömstad
Capri, som ligger sju km nordväst om Strömstad, är Sveriges
västligaste fasta landpunkt.

Hus

Ett eget andelshus gör att vi kan erbjuda
dig att hyra under hela den period som
anläggningen är öppen.
Aktiviteter

Fina promenadvägar och en motionsslinga omger anläggningen. Det finns
även en vandringsled in till Strömstad.
Tennisbana finns på anläggningen och
en 18-håls golfbana finns i närheten. Bor

vinter 2012

Foto: Jan Åkerblad

Capri är byggt som ett gammalt bohuslänskt fiskeläge. De vitmålade trähusen,
som klättrar uppför mjukt rundade klippor, är sammanbyggda i längor för att
ge skydd för alla vindar. Här har man
en milsvid utsikt över havet, öarna och
skären.
För- och eftersäsongen på Capri kan
bjuda på rika naturupplevelser. Hitta din
egen klipphäll vid havet eller upplev skogarnas skönhet och stillhet.
du på anläggningen under lågsäsong har
du rabatt på greenfee. Grönt kort gäller.
I närheten

Strömstad ligger nära och här hittar du
gallerier, museum, ekopark, små bou
tiquer och genuina hantverksbutiker.
Runt Kosteröarna, 45 minuters båtfärd från Strömstad, finns Sveriges mest
artrika havsområde. Kosterhavets Nationalpark har ett marint fokus och med cirka 6 000 arter i havet och lika många på

land är Kosteröarna med omgivande arkipelag och vattenområde det mest artrika
i Sverige. Väl värt ett besök, båt går från
Strömstad (Västtrafik).

FAKTA
Antal andelsveckor: 48
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Valfritt
Husdjur: Ja (ej hus 73)
Handikappvänlig: Nej
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Gullholmsbaden – Bohuslän
används mest för konferenser under lågsäsong.
Stugor

En välutrustad stuga med bäddplatser för
upp till sex personer erbjuds här.
Aktiviteter

En minigolfbana finns här och omgivningarna ger stora tillfällen till fiske och
friluftsliv.
I närheten

Upplev genuin skärgårdsmiljö
i semesterbyn Gullholmsbaden, cirka sju mil norr om
Göteborg!
Stugbyn ligger på Härmanö, Bohusläns
största naturreservat, som ger rika möjligheter till varierande friluftsliv för skärgårdsälskare. Den angränsande ön Gull-

holmen är västkustens äldsta fiskeläge,
och den har gått samma öde till mötes
som flertalet andra fiskelägen på västkusten, nämligen övergått till att vara semesterparadis.
Det gamla sättet att bygga fiskebyar på
västkusten har fått stå modell för Gullholmsbaden och stugorna ger varandra
skydd för alla vindar.
Anläggningen är öppen hela året och

På Gullholmen kan du njuta av
öns atmosfär med små gränder och gamla vackra fiskarstugor, sjöbodar, bryggor
och fantastiska promenader. Det finns
också en rad sevärdheter för den kulturintresserade bland annat Fågelmuseet och
Den gamla eken, som är drygt 300 år.
Fisketurer ordnas året om.

FAKTA
Antal hus: 1
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Valfritt
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej
Båtar: 1 (fr o m 1 maj 2012)

Enerum – Öland
I Enerum på Norra Öland
drygt nio mil från Ölandsbron
och 1,4 km söder om Byxelkroks centrum ligger vårt
parhus.

Foto: happymtb.org

Här har du naturen alldeles inpå knutarna med havsbrus och fågelsång samt en
egen stig ner till stranden där man kan
ta ett bad från kalkstensklipporna. Det
är promenadavstånd till café och hembageri samt cykelavstånd till Byxelkroks
centrum.
Stugor

Här finns ett parhus med en gemensam
förrådsdel och tvättmaskin.
Varje lägenhet är välutrustad med sovplats för åtta personer. Parhuset ägs av
SCA Personalstiftelserna och kan hyras
året runt.
En av lägenheterna är handikappvänlig. Lägenheten har åtta sovplatser. Parkeringsplats för bil finns intill parhuset.
Aktiviteter

För den golfintresserade finns ett antal
9-hålsbanor inte långt från parhuset. Här
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går det utmärkt att cykla på vägar som
tar dig genom en unik mångfald av naturoch kulturmiljöer och till platser som bra
kan nås med cykel eller till fots.
I närheten

Neptuni åkrar är ett utbrett klapperstensfält längs kusten norr om Byxelkrok. I
Skäftekärrs Järnåldersby hittar du besöksmålet med natur, kultur och historia i samspel. En av de större sevärdheterna är fyren Långe Erik. Vid porten till
Trollskogens naturreservat, ligger natu-

rum Trollskogen. Många av skogens träd
är 100–200 år gamla.
Här finns också Ekopark, raukar, kyrkor och mycket mer.

FAKTA
Antal hus: 2
Antal bäddar: 8
In- och utflyttning: Valfritt
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: 1 hus
Cyklar: 4

vinter 2012

Mölle – Kullahalvön
Här, på Kullens utlöpare,
ligger SCA-byn med sina
20 stugor.
Mölle, som ligger i närheten av naturreservatet Kullaberg, längst ut på Kullahalvön har sedan sekelskiftet varit en av
Sveriges populäraste semesterorter. Det
är inte bara de många SCA-familjerna
som har utsett Mölle till sitt semesterparadis, Mölle stoltserar också med tre
stjärnor i turismens motsvarighet till Guide Michelin och det betyder att Kullaberg
har hamnat i den absoluta toppen bland
Sveriges sevärdheter.
Stiftelsens egen simhall håller öppet
året runt.
Anläggningen är stängd v 49–51.

Aktiviteter

Längst ut på Kullahalvön, ovanför de
branta stupen, i den trolska naturen
uppe på sagoomspunna Kullaberg, ligger
18-hålsgolfbanan. Den har rykte om sig
att ha Sveriges bästa greener. Den bjuder
också på en vidsträckt havsutsikt. Handicap 36 krävs.
Nere vid gamla järnvägsstationen
finns boulebanor som får användas av
alla boende i stugbyn. Bouleklot finns att
låna i receptionen.
I närheten

Kullaberg erbjuder många fantastiska naturupplevelser. Längst ut på spetsen ligger Kullens fyr som är Skandinaviens

ljusstarkaste. Hela berget är ett öppet
strövområde och det finns ett flertal stigar att ta sig fram på.
Kullabygden är främst känd för sin keramik och framförallt de mörka, saltglaserade Höganäskrusen.

FAKTA
Antal hus: 20
Antal bäddar: 4–6
In- och utflyttning: Måndag, onsdag
eller fredag
Husdjur: 4 stugor
Handikappvänlig: 1 stuga
Båtar: 1
Cyklar: 9

					
					
					
					
					

Stugor

Foto: kajak.nu

Anläggningen består av 20 välutrustade
stugor, som var och en kan ta emot en
familj på fyra till sex personer. Till gästernas förfogande står också en samlingslokal.
En av stugorna är handikappvänlig.
Stugan har sovplatser för sex personer.
Parkeringsplats för bil finns intill stugan
och gårdsplanen är planerad med lättframkomliga stenlagda gångar.

Resestipendium efter avslutad anställning
Resestipendium kan sökas av den som har

Villkor för resestipendium

• minst 15 års anställning inom SCA och slutade/
slutar sin SCA-anställning 1998 eller senare p g a
arbetsbrist, avgångspension eller av fri vilja
• minst 10 års anställning inom SCA och slutade/slutar sin SCA-anställning 1998 eller senare p g a sjuk
ersättning (tidigare sjukpension) eller ålderspension

• avskedsgåva från SCA får inte vara värd mer än 5 000 kr
• stipendiet söks efter avslutad anställning, d v s när du inte längre uppbär lön från SCA
• stipendiet kan endast sökas vid ett tillfälle
• din ansökan måste vara beviljad innan du bokar din resa
• resan ska vara uttagen inom ett år från det att din ansökan beviljats.

Ansökan om resestipendium behöver inte ske i anslutning till avslutande av anställning, det vill säga det finns ingen bortre tidsgräns när du senast måste ansöka om resestipendium. För närvarande är stipendiets storlek 5 000 kr.

Ansökan om resestipendium
Jag slutade/slutar min anställning (datum) ................................................................................
Jag kommer att erhålla ålders-/avgångspension/sjukersättning
(datum) ..........................................................................................................................................................
Personnummer ..........................................................................................................................................
Namn ..............................................................................................................................................................



Jag kommer inte att tilldelas annan avskedsgåva
från SCA överstigande 5 000 kronors värde.

....................................................................................................................................
Ort och datum
....................................................................................................................................
Sökandens underskrift

Adress . ..........................................................................................................................................................

Ansökan skickas efter undertecknande av personalchef till
SCAs Sociala Fond, Kansliet, 851 88 Sundsvall

Postnr ……………………… Ort ..................................................................................................................

Intygar att ovanstående uppgifter är riktiga

Telefon bostad ...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Ort och datum

Arbetsbefattning .......................................................................................................................................
Arbetsplats ..................................................................................................................................................
Antal tjänsteår i SCA ...............................................................................................................................
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....................................................................................................................................
Personalchefs underskrift och SCA-stämpel eller org.nummer
....................................................................................................................................
Namnförtydligande
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Stockholm
På vintern

Foto: fotoakuten.se

Sommar eller vinter spelar inte så stor roll
i en stad som Stockholm. Här är det hög
puls och säsong året om, möjligen är köerna lite kortare på vintern. Lär känna
staden genom att köpa Stockholmskortet
och få fri entré till 80 museer och attraktioner. Och res kostnadsfritt med lokaltrafiken. Du får också en guidebok samt
specialerbjudanden på ytterligare några
attraktioner.

FAKTA

Unna dig en vistelse i vår
vackra huvudstad, även kallad
Nordens Venedig. Här erbjuder vi fem centralt belägna
lägenheter.
Stockholm är en grön stad och drygt
40 procent av marken består av parker
och grönområden. Här finns såväl stora strövområden, fina parker och strandpromenader som små stadsdelsparker.
Även Stockholms skärgård utgör en del
av stadsbilden, ett unikt vattenlandskap

i Östersjön med över 30 000 öar av betydelse utefter Upplands och Södermanlands kust.
Lägenheter

Fem lägenheter i centrala Stockholm finns
för SCAs anställda med familjer. Lägenheterna är av varierande storlek och utrustade med fyra till sju bäddar.

Antal lägenheter: 5
Antal bäddar: 4–7
In- och utflyttning: Måndag, onsdag
eller fredag
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej

S:t Eriksplan

Karlaplan

Tomtebog. 49

ÖSTERMALM

Sergels Torg

Aktiviteter

Stockholm har ett enormt utbud av det
mesta och här kan alla smaker tillgodoses. Allt från museer, konst, teater och
musik till restauranger, nöjesliv, sport
och shopping.

Banérg. 46, 48

NORRMALM

KUNGSHOLMEN

Centralstation

Kungsträdgården

GAMLA STAN

Funckens gränd 3

DJURGÅRDEN

SKEPPSHOLMEN

Kornhamnstorg 57
SÖDERMALM

Göteborg
GÖTA ÄLV

Drottningg. 71

Centralstation
Nya Ullevi
Scandinavium
Svenska Mässan

Götaplatsen

Liseberg

Foto: fotoakuten.se

Chalmers

Gibraltarg. 19 C

På vintern

Sveriges andra stad som fortfarande har kvar sin småstads
charm. Våra två lägenheter
ligger på Drottninggatan 71
och på Gibraltargatan 19 C.
Här är det nära till allt. Oavsett om du
vill uppleva stillheten på en skärgårdsö,
ny spännande design eller en helkväll
med mat och nöjen, kan du vara säker på
att Göteborg har något att erbjuda. När
det gäller utbudet på shopping och nöjen
känns det som en storstad men när det
kommer till atmosfären och människorna
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har Göteborg kvar sin småstadscharm.
Närheten till havet gör Göteborg speciellt. Skärgården är känd för sin vackra
natur och pittoreska bebyggelse.
Lägenheter

Två centralt belägna lägenheter finns tillgängliga för de SCA-anställda. Lägenheterna innehåller två rum och kök med fem
bäddplatser.
Aktiviteter

Här finns ett stort nöjesutbud och ett
brett program av musikaler, teatrar och
shower. För dig som gillar shopping är
det också perfekt. Butiker, gallerior och
varuhus ligger tätt.

I en stad som Göteborg är det aldrig lågsäsong. Upplev staden genom att köpa
Göteborg City Card och få fri entré till
mängder av nöjen, utflyktsmål och museer. Sightseeingturer och parkering ingår
samt resor med spårvagn buss och båt.
Du får också ett shoppinghäfte med rabatter i utvalda butiker.

FAKTA
Antal lägenheter: 2
Antal bäddar: 5–6
In- och utflyttning: Måndag, onsdag
eller fredag
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej
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London
Buckingham
Palace
Westminster
Abbey

Big
Ben
Houses of
Parliament

Foto: fotoakuten.se

Victoria
Station

Octavia House 16, 26, 49

Vauxhall
Station

RIVER THAMES

I stadsdelen Westminster, inte
långt från Themsen, erbjuder
vi tre toppmoderna lägenheter.
London är världsstaden för alla med en
otvungen mix av förflutet och framtid, av
lågmäld charm och kaxig glamour. Den
som varit här tröttnar sällan och återbesöken tenderar att bli många. För den
som ständigt vill upptäcka något nytt och
samtidigt skaffa sig kära stamställen är
London ett både passande och närbeläget resmål.
Butiker och tunnelbana (St Jame’s
Park) liksom Victoria Station, som är na-

vet för tåg, buss och tunnelbana, ligger på
gångavstånd från våra lägenheter.
Lägenheter

Våra lägenheter finns i Octavia House,
Medway Street, London SW1.
Lägenheterna har välutrustade kök,
vardagsrum med matplats, två sovrum
med tillsammans fyra till sex bäddar.
Aktiviteter

Besök shoppinggatan Oxford Street, nöjeskvarteret Soho och de klassiska sevärdheterna Houses of Parliament, Towern,
Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Cirkus, Buckingham Palace och Hyde Park,
som är en plats för bland annat konserter.

Covent Garden
Flower Market

Marknaderna i Camden och Portobello Road är väl värda ett besök. Kring
marknaderna finns också mängder av
matställen för en billig lunch.
I London finner du musik, mode, design, nöjesliv, fotboll, shopping och kultur i högsta världsklass.

FAKTA
Antal lägenheter: 3
Antal bäddar: 4–6
In- och utflyttning: Måndag eller torsdag
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej

Paris
Paris är romantikens och upplevelsernas
Mecka. Här kan du vandra längs floden
Seine, dricka kaffe på en typisk parisisk
uteservering eller äta crêpes i latinkvarteren. Njut av utsikten från Paris förmodligen mest kända turistmål, Eiffeltornet.
Paris har länge varit världens kulinariska huvudstad. Även de billigare restaurangerna håller hög kvalitet och kan bjuda på en ordentlig matupplevelse
Paris tunnelbana, Le Métro, är oslagbar om du vill ta dig längre sträckor genom Paris. Nära våra lägenheter ligger
stationerna Ecole Militaire och La Tour
Maubourg.
Lägenheter

Foto: fotoakuten.se

Våra två lägenheter ligger i samma fas
tighet med adress 25 bis Rue Duvivier på
andra och sjätte våningen.
Lägenheterna har kök, vardagsrum
med matplats, två respektive tre sovrum
med tillsammans fyra till åtta bäddar.
Aktiviteter

I Paris sjunde distrikt – Palais
Bourbon – nära Invaliddomen,
ligger våra två centralt belägna
lägenheter.
vinter 2012

En stor del av nöjet då man är i Paris
är att botanisera bland alla butiker som
finns överallt. Naturligtvis finns här en
mängd klädbutiker, men det finns också
mycket annat smått och gott; inredningsbutiker, glas- och porslinsbutiker, antikaffärer, gallerier, delikatessbutiker. Trött-

nar du på shopping kan du ägna dig åt ett
enormt utbud av kulturella sevärdheter.
Tips för besökare: Nöjesparken Disneyland® Paris, Triumfbågen, Notre
Dame, som är en av världens mest kända
katedraler och räknas som Paris geografiska centrum, Sacré Coeur, som består
av både domkyrka och krypta, Louvren,
Montmarte.
Du kan också besöka Hôtel des Invalides, här finner du bland annat Napoleons
grav samt armémuseum och mycket annat. Är du musikintresserad finns ett otal
klubbar ofta med livespelningar. Gillar
du sport finns goda möjligheter till golf,
badminton och tennis.

FAKTA
Antal lägenheter: 2
Antal bäddar: 4–8
In- och utflyttning: Måndag eller torsdag
Husdjur: Nej
SEINE
Handikappvänlig: Nej

Eiffeltornet

25 bis Rue Duvivier
Parc du
Champ
de Mars
Invaliddomen
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Rom
Spanska trappan
Centralstation
Fontana di Trevi

Colosseum
Forum
Romanum

Via Paolo Albera 49
Via Norcia 16
Via Norcia 24

Foto: fotoakuten.se

rum med två respektive tre sovrum med
sex till åtta bäddplatser.
Aktiviteter

Strax utanför den gamla stadsmuren ligger våra tre lägenheter. Den eviga staden är verkligen evig!
Det är med enorm kraft antikens och
den katolska kyrkans inverkan på Roms
stadsbild kommer att slå dig första gången du kommer hit. Antiken ligger som
en slöja över staden och du kommer inte
undan. Rom är inte bara historia, det är
nutid också. I staden trängs de historiska

kulturskatterna med moderna modehus,
spännande restauranger och trendiga barer. Här finns allt man kan önska sig när
det gäller shopping, uteliv och god mat.
Och marknaderna dignar av färska matvaror.
Lägenheter

Våra tre lägenheter har ett bra läge strax
utanför den gamla stadsmuren i ett trivsamt bostadsområde med en lummig
park som närmaste granne.
Lägenheterna innehåller kök, vardags-

Det finns några måsten som man bör uppleva. Hit hör Colosseum, Spanska Trappan, Peterskyrkan, Forum Romanum,
Pantheon, Vatikanstaten, och Michelan
gelos målningar i det Sixtinska kapellet.
I Italien är fotboll blodigt allvar och
självklart så också i Rom. Derbymatcherna mellan Roms två lag, AS Roma och
SS Lazio, lär vara en svårslagen fotbollsupplevelse.

FAKTA
Antal lägenheter: 3
Antal bäddar: 6–8
In- och utflyttning: Måndag eller torsdag
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej

San Agustin – Gran Canaria
San Agustin är en stillsam och
välordnad semesterort som
kännetecknas av främst låga
byggnader och en egen, lavafärgad sandstrand.
Detta är ett perfekt alternativ om du vill
vara säker på en semester med sol och salta bad året runt. Eftersom området saknar pool är det havsbad som gäller.
SCA Personalstiftelsernas bungalows
har de bästa tänkbara lägena i San Agustin, i vacker miljö med omedelbar närhet
till en förstklassig strand och de är utrustade för självhushåll.
Stora, närbelägna självbetjäningsbutiker med i stort sett samma varusortiment
som vi är vana vid hemifrån, plus naturligtvis ett utbud av färska grönsaker och
frukter, gör det lättsamt att svara för en
del av kosthållet ”hemma”. Väljer du i
stället att äta ute finns en mängd trevliga
restauranger i omedelbar närhet och du
hittar allt från paella och tapas till franska, italienska och amerikanska rätter.
Svensk värdinna i Los Caracoles-anläggningen svarar för kontakter och service för SCAs gäster.
Bungalows

Våra bungalows har hög standard och
trivsam inredning.
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Sovplatser finns för två till sex personer i varje bungalow fördelade på ett eller
två sovrum.
Bungalow 103 är handikappvänlig
med viss begränsning. Läs mer på www.
scapersonalstiftelserna.com.
Aktiviteter

Tre bra golfbanor finns inte långt från anläggningen.
Ta en promenad till Maspalomasstranden med 5 km sandstrand. Många väljer
att bara promenera längs vattenbrynet.
Den nya strandpromenaden sträcker sig
både norrut och söderut, ända till Playa
del Inglés.
I närheten

Gör ett besök i idylliska Mogán – Gran
Canarias pärla! Njut av de vackra omgivningarna och fynda på en av öns störs-

ta marknader. Vandra i den friska luften
och den vackra naturen i bergen. Palmitos Park har en fantastisk trädgård och
det finns inte enbart papegojor utan även
örnar, gamar, andra fåglar, kräldjur, fjärilshus, stort akvarium, apor m m. Orkidéhuset är helt klart värt ett besök. Showen med örnar och exotiska fåglar är
mycket sevärd. Parken bjuder också på
delfinshower.
Ta chansen och upplev en karavantur
på ”Öknens skepp”.

FAKTA
Antal bungalows: 8
Antal bäddar: 2–6
In- och utflyttning: Onsdag eller lördag
Går att hyra upp till två veckor.
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: 1 bungalow begr.
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Studiestipendier till anställda
Alla SCA-anställda som arbetat inom SCA i minst två år och
fortfarande är anställda har möjlighet att söka studiestipendium
för yrkesutbildning.
Anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier kan söka från
Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning,
”Tunadalsfonden”.
Övriga kan söka från SCAs Sociala Fond.
Samma ansökningsblankett används för båda stiftelserna.
Villkor

• Stipendium kan endast sökas för innevarande termin.
• Sökanden ska ha arbetat och varit sammanhängande anställd
vid SCA under minst två år och vid ansökningstillfället fortfarande vara anställd.
• Studierna ska avse allmän yrkesutbildning eller YTHutbildning, den sökande ska vara tjänstledig för hel- eller
deltidsstudier, och inte erhålla annat studiestöd än studiemedel.
• För ansökningar avseende hel- eller deltidsstudier till SCAs
Sociala Fond, gäller att studierna ska inrymmas inom SCAs
verksamhetsområde.

• Den studerande som har höga kostnader för att genomgå en
utbildning på fritiden kan söka bidrag för fritidsstudier. Även
den som bedriver hel- eller deltidsstudier som inte avser allmän yrkesutbildning eller YTH-utbildning kan erhålla bidrag för fritidsstudier.
• Stipendium kan erhållas för utlandsförlagda intensivkurser i
språk. Kursen ska pågå under minst en vecka och ha ett fastställt kursprogram.
Stipendiets storlek

Årets anslagna medel och antalet ansökningar avgör bidragets
storlek. För närvarande är stipendiets maxbelopp följande för:
– heltidsstudier			
8 000 kr/termin
– deltidsstudier			
4 000 kr/termin
– fritidsstudier			
1 500 kr/termin
– intensivkurser i språk		
5 000 kr/termin
Sista ansökningsdag

Ansökan för vårterminen skall vara kansliet tillhanda senast
den 15 mars och för höstterminen den 15 oktober. Den sökande
erhåller beslut senast en månad efter sista ansökningsdag.
Ansökningsblankett finns på www.scapersonalstiftelserna.com.

Studiestipendier till anställdas barn
Barn till de SCA-anställda som arbetat inom SCAs Sundsvallsindustrier i minst två år och fortfarande är anställda, har möjlighet att söka studiestipendium för gymnasiestudier.
Gäller endast barn till anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier som omfattas av Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, ”Tunadalsfonden”.
Villkor

• Stipendium kan endast sökas för innevarande termin.
• Studierna skall avse heltidsstudier på gymnasienivå, dock
max t o m det år den sökande fyller 20 år.

Stipendiets storlek

Årets anslagna medel och antalet ansökningar avgör bidragets
storlek. För närvarande är stipendiets maxbelopp 5 000 kr per
termin.
Sista ansökningsdag

Ansökan för vårterminen skall vara kansliet tillhanda senast
den 15 mars och för höstterminen den 15 oktober. Den sökande
erhåller beslut senast en månad efter sista ansökningsdag.
Ansökningsblankett och blankett för studieintyg finns att hämta
på www.scapersonalstiftelserna.com.

• Den sökandes förälder skall ha arbetat och varit sammanhängande anställd vid SCAs Sundsvallsindustrier under minst
två år och vid ansökningstillfället fortfarande vara anställd.

Bidrag till studieresor
SCA-anställda som arbetat inom SCAs Sundsvallsindustrier i
minst två år och fortfarande är anställda, har möjlighet att söka
bidrag för studieresor med yrkesutbildningsanknytning.
Gäller endast anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier som
omfattas av Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, ”Tunadalsfonden”.
Villkor

• Bidrag kan sökas för rese-, logi- och matkostnader hänförliga
till studiebesök.
• Besöksmål/-en måste vara branschanknutna.
• Bidrag beviljas endast om resan sker på inte betald arbetstid
och under förutsättning att resan inte delbetalas med medel
utgivna av arbetsgivaren eller Personalstiftelserna.
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• Ansökan lämnas personligen av var och en som avser att göra
studiebesök.
Bidragets storlek

För närvarande är bidragets storlek max 5 000 kr per person.
Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 15 mars eller
den 15 oktober. Ansökan skall inlämnas minst fyra veckor före
genomförandet. Besked erhålls normalt cirka två veckor efter
sista ansökningsdag.
Fullständiga villkor och regler samt blankett finns att hämta på
www.scapersonalstiftelserna.com.
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Prislista
Hamra
Hel vecka
v 45-50
v 51 (jul, fre-fre)
v 52 (nyår, fre-fre)
v 1 (del av) -4
v 5-6, 16-17
v 7-8, 10, 15
v 9, 14
v 11-12
v 13

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

1 300
3 300
6 400
1 300
1 600
4 700
7 300
4 500
4 300

1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

1 000
2 800
5 750
1 000
1 400
4 000
6 350
4 000
4 000

800
1 500
1 500
800
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

1 000
1 800
2 900
1 250
1 000
3 100
3 750
2 500
2 500

800
1 500
1 500
800
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

700
1 100
2 300
700
500
1 600
2 900
1 600
1 600

Grupp 1 = Kaptensgården, Björnen, Mården, Järven, Lämmeln, Renen, Snöripan och Örnen
Grupp 2 = Falken, Ugglan, Vråken och stugorna nr 7–11

Grupp 1

Sälen

Grupp 3 = Sex Små Hem nr 6
Grupp 4 = Sex Små Hem nr 1–5

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Hel vecka
v 45-50
v 51 (jul, fre-fre)
v 52 (nyår, fre-fre)
v 1 (del av) -2
v3
v4
v5
v6
v 7-9
v 10-12
v 13
v 14
v 15
v 16
v 17

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

800
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
800

1 000
4 550
8 350
1 900
2 350
3 200
3 900
5 350
8 350
7 550
6 400
8 350
4 350
2 350
1 000

800
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
800

1 100
4 350
8 350
1 600
1 600
1 750
2 850
3 950
7 850
6 300
6 100
7 400
4 700
1 750
1 100

800
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
800

1 000
4 450
8 400
1 550
1 550
3 300
4 200
5 450
7 900
6 500
6 000
7 900
4 700
1 550
1 000

800
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
800

700
2 850
5 300
500
500
500
900
2 250
5 500
4 300
3 800
3 600
2 300
500
700

Grupp 1 = Hundfjället
Grupp 2 = Hållbrändan

Grupp 3 = Lindvallen
Grupp 4 = Orrliden

Hel vecka
v 45-50
v 51 (jul, fre-fre)
v 52 (nyår, fre-fre), 9, 14
v 1 (del av) -2
v 3-4
v 5-6
v 7-8, 10-13, 15
v 16-17

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

800
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

1 400
3 500
7 600
1 700
2 000
4 050
6 450
2 200

Tärnaby

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

1 200
2 000
4 600
1 400
3 500
4 500

Åre

Hel vecka
v 45-50, 17
v 51 (jul, fre-fre)
v 52 (nyår, fre-fre)
v 1 (del av) -7
v 8-9, 11-14
v 10, 15-16

Grupp 1

Mölle
Hel vecka
v 45-48, 52-10
v 11-24
Helgpris (fredag-måndag)
v 45-48, 52-10
v 11-24

Hel vecka
v 45-46, 7-18
v 19-24

Göteborg
måndag–onsdag
(2 dygn) hyra 943 kr
onsdag–fredag
(2 dygn) hyra 943 kr
fredag–måndag
(3 dygn) hyra 1 414 kr
Ingen skattepl. subv.

Grupp 2

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

1 500
1 500

1 350
2 800

1 500
1 500

800
2 150

645
645

579
1 200

645
645

343
921

San Agustin,
Gran Canaria
Sommar v 19-41
(onsdag eller lördag)
Hyra/vecka 1 250 kr
+ skattepl. subv. 750 kr
Vinter v 41-18
(onsdag eller lördag)
Hyra/vecka 1 750 kr
+ skattepl. subv. 1 000 kr
Hyrestid max två veckor

Grupp 1
Hyresavg

Skattepl. subv.

1 500
1 500

1 400
2 550

London, Paris, Rom
Hyra/vecka 2 800 kr
+ skattepl. subv. 500 kr
måndag–torsdag
(3 dygn) hyra 1 200 kr
+ skattepl. subv. 214 kr
torsdag–måndag
(4 dygn) hyra 1 600 kr
+ skattepl. subv. 286 kr

Läs mer om skattepliktig subvention
på sid 5 under Bra att veta …

Jäckvik
Hel vecka
v 45-51 (jul, fre-fre)
v 52 (nyår, fre-fre)
v 1 (del av) -7
v8
v 9-13, 17
v 14-16

Norrfällsviken
Hel vecka
v 45-10
v 11-24

Gullholmsbaden

Inflyttning lördag under mellan- och högsäsong v 18-39.
Lågsäsong v 7-18, 40-46 inflyttning fredag.
OBS! v 39 inflyttning lördag, utflyttning fredag.
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måndag–onsdag
(2 dygn) hyra 943 kr
onsdag–fredag
(2 dygn) hyra 943 kr
fredag–måndag
(3 dygn) hyra 1 414 kr
Ingen skattepl. subv.

Hyresavg

Grupp 1 = Stuga 21-24, 31-33 och Villan
Grupp 2 = Stuga 1-11, 16
Anläggningen är stängd v 49-51.

Capri, Strömstad

Stockholm

Hel vecka
v 45-17
v 18-24

Öland, Enerum
Hel vecka
v 45-17
v 18-24

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

800
800
800
800
1 500
1 500

1 200
1 200
1 200
3 600
2 900
4 000

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

800
1 500

1 400
900

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

800
1 500

1 000
2 000

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

1 500
1 500

550
2 800

vinter 2012

Stiftelsernas anläggningar i detalj
Totalt cirka 150 stugor/lägenheter/bungalows erbjuds anställda och pensionärer från SCA i Sverige – alla av god standard och
med attraktiva lägen. I storlek och utformning skiljer sig lägenheterna från varandra och för att ge en tydligare bild visar vi här en
detaljerad sammanställning som komplement till den övriga presentationen.
Anläggning
Namn

Antal
Stuggrupp/namn
stug/läg
totalt

Jäckvik	  3
Rödingen, Öringen, Harren
Tärnaby	  3
Björnen, Vargen, Renen
Åre	  3
176, 179, 180
Hamra
27
Sex Små Hem 1–5
		
Sex Små Hem 6
		
”Essvikstunet”
		
Björnen, Mården
		
Kaptensgården
		
Falken, Ugglan, Vråken
		
Nr 7–112)
Sälen
15
Lindvallen
		
Orrliden
		
Hållbrändan
		
Hundfjället
Norrfällsviken	  8
Stugorna A–H2)
Capri
484)		
Gullholmsbaden	  1
Hus nr 28
Enerum	  1		
Mölle
20
Nr 1–9
		
Nr 10, 11 och 16
		
Nr 21–24
		
Nr 31–33
		
Villan1)
San Agustin	  8
Rocas Rojas 518, 519
		
Los Caracoles 101
		
Los Caracoles 103
		
Los Caracoles 107
		
Los Carac. 204, 206, 207
London	  3
Octavia House 16 och 26
		
Octavia House 49
Paris	  2
25 bis Rue Duvivier vån 2
		
25 bis Rue Duvivier vån 6
Rom	  3
Via Paolo Albera 49
		
Via Norcia 16
		
Via Norcia 24
Stockholm	  5
Tomtebogatan 49
		
Kornhamnstorg 57
		
Funckens gränd 3
		
Banérgatan 46, 2 tr
		
Banérgatan 48, nb
Göteborg	  2
Gibraltargatan 19 C
		
Drottninggatan 71

Hustyp
Hus
Enkelhus
Parhus
Läg.hotell
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Parhus
Enkelhus
Parhus
Enkelhus
Enkelhus
Parhus
Parhus
Parhus
Enkelhus
Radhus
Enkelhus
Parhus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus

3		
1 1/2 3
1
3
5		
1		
5		
2
4
1		
3
6
5		
2		
2
4
3
6
1 1/2 3
8		
1		
1		
1
22)
9		
3		
4		
3		
1		
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1) Handikappvänlig 2) Ett hus handikappvänligt 3) Sovalkov med våningssäng
4) 48 andelsveckor under högsäsong och lika många under lågsäsong

vinter 2012

Läg.

Antal
Sovrum Bäddar totalt

Bäddarnas förd.
VardSovrum rum

2	  7
2	  6
2	  4–5
1	  4
2	  6
4	  8
3
10
3
10
2	  6
2	  7
3	  6
2	  6
3
10
2	  6
3	  6
2	  6
1	  6
2	  8
2	  6
1	  4
3	  6
3	  6
2	  6
2	  4
2	  6
2	  5
1	  2
2	  4
2	  6
2	  4
2	  4
3	  8
2	  6
2	  6
3	  8
13)	  4
1	  5
1	  4
13)	  5
1	  7
1	  6
1	  5

6
1
4
2
4		
4
6
8**
6**
4
6		
6**
4**
2
6
6
6**
4
6**
6
4
2
4
2
4
4
4
2
2
2
6
6
4
2
4
4
2
4		
2
4
4
2
4
4		
6
2
4
2
4
2
6
2
2**
2
2
3
2
2
2**
2
2
4
2
4
2
2

*)
** )

Extra
bäddar

1*

4
1

1

1
1
1

Gäller lägenhet 176 och 180
Våningssäng med bredare undersäng
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B
Ansök senast 31 oktober 2011, helst via
www.scapersonalstiftelserna.com

PORTO BETALT

850095400

När du lämnar in en ansökan registreras personuppgifter hos stiftelsen. Dessa
uppgifter används för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter mot
myndigheter. Om du vill ha information om vilka personuppgifter som registreras
kan du vända dig till stiftelsekansliet.

Läs mer om inflyttning på sid 4 under Bra att veta …

Hyresansökan för fjäll- och kustboende
Vintern 2012
 Jäckvik
 Tärnaby
 Åre
 Hamra Ange önskad stuggrupp 1  2  3  4 
 Sälen Ange önskad stuggrupp 1  2  3  4 
 Jul 23–30/12  Nyår 30/12–6/1 OBS! Inflyttning fredag
Sök lågsäsong för nedanstående anläggningar
 Norrfällsviken
 Capri
 Gullholmsbaden
 Enerum
 Mölle
Kryssa gärna alternativa anläggningar och numrera dessa efter
angelägenhetsgrad.

Hyresansökan Stad/Sverige

 Stockholm

 Göteborg

Pers.nr .......................................................................................................... Pensionär 
Namn ...........................................................................................................................................
Adress..........................................................................................................................................
Postnr ...................................... Ort ..........................................................................................
Tel. bostad .................................................... Mobil ..............................................................
Arb.plats ........................................................ Tel. arb ..........................................................
E-post ............................................................................................. Anställd år....................
Lägenhet söks för: Antal personer: .............................................................................

Pers.nr .......................................................................................................... Pensionär 
Namn ...........................................................................................................................................
Adress..........................................................................................................................................
Postnr ...................................... Ort ..........................................................................................

Önskad vistelsetid

Önskemål om lägenhet

Alt 1................................................................

Alt 1.....................................................................

Alt 2................................................................

Alt 2.....................................................................

Alt 3................................................................

Alt 3.....................................................................

Alt 4................................................................

Alt 4.....................................................................

Alt 5................................................................

Alt 5.....................................................................

Alt 6................................................................

Alt 6.....................................................................

Tel. bostad .................................................... Mobil ..............................................................
Arb.plats ........................................................ Tel. arb ..........................................................
E-post ............................................................................................. Anställd år....................
Markera med kryss i avsedd ruta



Stuga/lägenhet söks för: Antal personer ...........................

 Ja  Nej
• Egna barn i skolåldern medföljer		
   (barnbarn och vuxna barn räknas inte som egna barn i skolålder)
 Ja  Nej
 Ja  Nej

• Husdjur medföljer
• Husdjursfri stuga önskas
Önskad vistelsetid – endast en
vecka per alternativ kan sökas

Önskemål om stuga

Alt 1................................................................

Alt 1...................................................................

Alt 2................................................................

Alt 2...................................................................

Alt 3................................................................

Alt 3...................................................................

Alt 4................................................................

Alt 4...................................................................

Alt 5................................................................

Alt 5...................................................................

Alt 6................................................................

Alt 6...................................................................

Jag har läst och tagit del av villkoren för av- och ombokningar
samt utebliven betalning, se sid 5.

Hyresansökan Stad/Utland och San Agustin

 London

 Paris

 Rom

 San Agustin

Pers.nr .......................................................................................................... Pensionär 
Namn ...........................................................................................................................................
Adress..........................................................................................................................................
Postnr ...................................... Ort ..........................................................................................
Tel. bostad .................................................... Mobil ..............................................................

Kontrollera att alla ovan begärda uppgifter lämnats och att
kryssmarkering gjorts i avsedda rutor!



Jag har läst och tagit del av villkoren för av- och ombokningar
samt utebliven betalning, se sid 5.

TIDPLAN

Söks för perioden

Fjällboende
Kustboende
London, Paris och Rom
Stockholm och Göteborg
San Agustin

2011-12-23 –
2011-12-23 –
2012-01-09 –
2012-01-09 –
2012-05-09 –

2012-04-28
2012-06-16
2012-06-14
2012-06-15
2012-10-10

Läs på sid 4 när besked lämnas för alla fritidsboenden.

Arb.plats ........................................................ Tel. arb ..........................................................
E-post ............................................................................................. Anställd år....................
Lägenhet/bungalow söks för: Antal personer: ......................................................
Önskad vistelsetid

Önskemål om lägenhet/bungalow

Alt 1................................................................

Alt 1.....................................................................

Alt 2................................................................

Alt 2.....................................................................

Alt 3................................................................

Alt 3.....................................................................

Alt 4................................................................

Alt 4.....................................................................

Alt 5................................................................

Alt 5.....................................................................

Alt 6................................................................

Alt 6.....................................................................



Jag har läst och tagit del av villkoren för av- och ombokningar
samt utebliven betalning, se sid 5.

