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Ansök senast 31 mars!

Vi fortsätter att underhålla våra anläggningar och i vinter har
vi renoverat köken i Lindvallen, Sälen. Köken i stugorna 1–11 i
Mölle har också fått en uppfräschning liksom hela lägenheten
på Banérgatan 46 i Stockholm. Ni som besöker Norrfällsviken
kan njuta av de inglasade altanerna som förlänger den säsong då
det är behagligt att sitta utomhus. I San Agustin ska vi strax dra
igång ombyggnaden av bungalowerna på Rocas Rojas som kommer att ge ytterligare ett sovrum per bungalow samt nya kök.
Styrelsen har efter påtryckningar från Länsstyrelsen fattat beslut om att yrkesverksam personal ska ges företräde framför
pensionärer vid fördelning av fritidsboenden. Det här är redan
praxis hos de flesta andra liknande stiftelser och nu anpassar
även vi oss till det. Förändringen gäller enbart vid ansökan till
fördelning. Vid Ledigt-ansökan gäller som tidigare att det är den
som är snabbast som får boka.
Efter att vår förvaltare i Prag gått vidare med nya utmaningar
har vi nu hjälp av Miroslav Janosik. Han är svensktalande och
kan hjälpa dig om en akut situation skulle uppstå. För mindre
akuta frågor ber vi er att för såväl Prag som andra anläggningar använda utvärderingsformuläret som ni får i samband med
er bokning.
Styrelsen har fattat beslut om att beloppet för det resestipen
dium som man kan ansöka om i samband med pensionering ska
höjas från 5 000 kronor till 7 500 kronor. Notera att det inte är
någon brådska med att ansöka om resestipendiet men när det är
beviljat ska det nyttjas inom ett år.
För att värna om miljön har vi förbättrat rutinerna för källsortering och återvinning på alla våra anläggningar. Innan sommaren kommer alla svenska fritidsboenden att så långt det är praktiskt möjligt att ha utrustats med källsorteringskärl för avfallet. I
Hamra, som är vår största anläggning, har vi byggt en egen sorteringsstation och på övriga anläggningar hänvisar vi till kommunens eller bostadsrättsföreningens station.
För att ytterligare värna om miljön och för att inte belasta stiftel-

Omslagsbild: Shutterstock

Adress:

SCA Personalstiftelserna
851 88 Sundsvall

Besöksadress:

Storgatan 22

060-19 33 70
Telefontid måndag–fredag 09.00–11.00
		
måndagar även 14.00–16.00
Telefon bokning:

E-post:

info.personalstiftelserna@sca.com

Webbplats:

www.scapersonalstiftelserna.com

Foto: SCA Personalstiftelserna där inget annat anges
Ansvarig utgivare: Patrik Jonsson
Produktion: Reklamteknik
Tryck: Åtta.45 Tryckeri Sundsvall 2016
Upplaga: 9 350 ex
Tidningen trycks på GraphoSilk 90 gram

2

mar två lägenheter i Nerja på spanska Solkusten och två lägenheter i Tavira, Algarve på Portugals sydkust.

sens ekonomi onödigt hårt ber vi er att vara sparsamma med el
och vatten. Kör inte luftkonditioneringen slentrianmässigt utan
bara när det verkligen behövs och då alltid med stängda fönster
och dörrar. Lämna aldrig huset med luftkonditioneringen påslagen. Att använda utvändig vattenslang som leksak skapar stora
vattenkostnader och är inte tillåtet. Håll inte för hög inomhustemperatur i fjällen och kom ihåg att ställa brytaren på lågtemperaturläge när du flyttar ut ur stugan.
Ansökan ska som vanligt vara oss tillhanda senast den 31 mars.

Som alltid så vill vi helst att ni ansöker via vår webbsida och ni
som har kontaktsätt e-post får svar på er ansökan några dagar
före de som har kontaktsätt brev.
Jag hoppas att ni alla får en bra sommar och en trevlig vistelse
i våra fritidsboenden. Vi ses här i tidningen igen i oktober. Under tiden kan ni följa oss på scapersonalstiftelserna.com samt
på Facebook.
Patrik Jonsson
vd, SCA Personalstiftelserna
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Bokningssystemet
På vår bokningssida kan
du själv göra bland annat
bokningar, avbokningar,
registrera dig för bevakning av
återbud och då få ett mail när
vi får in en avbokning.
Direktbokning
Ledigt-ansökan godkänns automatiskt

läkarintyg. Då utgår ingen
avbokningsavgift. Eventuell
inbetald hyra återbetalas till
det konto du anger när vi
fått ditt läkarintyg.
Har du inget läkarintyg ut-

går avbokningsavgift. För
regler och belopp se sidan 5
eller under fliken FAQ (vanliga frågor) på bokningssidan.

och du får besked omgående. Detta gäller dig som har e-post som kontaktsätt.
Faktura/bokningsbekräftelse skickas till
den e-postadress du har registrerad i bokningssystemet.
Avbokar du inom tre dagar utgår ingen
avbokningsavgift. I övrigt gäller våra av-/
ombokningsregler, se sidan 5 eller under
fliken FAQ på bokningssidan.
För de anläggningar där nyckel ska

skickas eller på de anläggningar där du
får din nyckel på plats (sommaranläggningar) sker ingen automatisk bokning
om det är mindre än tio dagar kvar till
inflyttning. Sådana ansökningar måste
godkännas manuellt av oss, vilket normalt sker samma eller nästkommande arbetsdag.
Faktura/bokningsbekräftelse
Faktura/bokningsbekräftelse och in-

formation skickas i ett och samma mail
om du valt e-post som kontaktsätt. Har
du tappat bort det mailet kan du logga
in och hämta uppgifterna på Mina sidor,
under rubriken Bokningar.
Har du valt brev som kontaktsätt kommer informationen via post.
Den som inte betalar sin faktura i tid får
två påminnelser via brev. Observera att
en utebliven betalning för ett boende som
inte ska nyttjas inte ska jämställas med
en avbokning.

Avgiften för avbokning finner du på sidan
5 och under rubriken FAQ (vanliga frågor) på vår hemsida.
Avbokning
Du kan själv göra en avbokning via

Mina sidor.
Logga in i bokningssystemet, gå till

Mina sidor och under rubriken Fritidsboende klickar du på Bokningar. Där letar du upp den bokning du vill avboka,
klicka på ”Visa” (till höger) och klicka på
knappen Avbokningsbegäran som du finner längst ner på sidan.
Kryssa i läkarintyg om du avbokar på

grund av sjukdom och kan uppvisa ett
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När du fyllt i de
efterfrågade upp-

gifterna, klickar du på
knappen Avboka (längst
ner till vänster).
När vi har kontrollerat din avbokningsbegäran (sker normalt samma el-

ler nästkommande arbetsdag), eller erhållit ditt läkarintyg, får du ett mail med
information om belopp att betala eller
återfå.
Bevakning av återbud
Du som har kontaktsätt e-post kan registrera dig för bevakning av återbud. Du
får då ett mail när det kommer in ett återbud på den anläggning du valt att bevaka och du kan själv logga in och göra en
bokning – om återbudet fortfarande finns
tillgängligt.
Först till kvarn-principen gäller, det vill
säga den som först loggar in och gör en
bokning är den som får det aktuella boendet.
Registrera dig för bevakning av återbud genom att logga in i bokningssys-

temet. Gå till Mina sidor och under
rubriken Fritidsboende klickar du på Bevakningar.
Observera att du måste ange bevakningsperioder som överensstämmer med

respektive anläggnings bokningsperioder. Information om bokningsperioder
finner du i Prislistan i vår tidning Din fritid eller på bokningssidan under rubriken
Anläggningar, fliken Information.
Anläggningen Stockholm
har bland annat bokningsperioden fredag–måndag. Då måste du ange fredag–
måndag för att få besked om eventuella
Exempel:

återbud över helgen även
om du avser att vistas där
fredag–söndag. Anger du
en kortare period fungerar
inte bevakningen.
Ändra antalet personer
i befintlig bokning
I våra utlandsboenden är sänglinne och
handdukar framlagda för det antal personer som du uppgivit i din ansökan.
Behöver du justera antalet eller komplettera din ansökan gör du det enklast
via Mina sidor, under rubriken Fritidsboende/Bokningar. Klicka på Visa efter den
aktuella bokningen, ändra antalet personer (antalet personer kan inte överstiga
antalet bäddar i boendet) och klicka på
Spara. Du kan inte ändra antalet personer själv om det är mindre än fem dagar
kvar till inflyttning. Du måste i så fall
skicka ett mail till info@personalstiftelserna.com.
Utvärdering via hemsidan
Hur du upplevde boendet är viktigt för
oss. Som en del i vårt arbete med att bibehålla och förbättra standarden på våra
anläggningar vill vi att du fyller i ett utvärderingsformulär.
Du som har kontaktsätt e-post får un-

der och efter din vistelse ett e-brev med
en länk till utvärderingsformuläret. Via
det anmäler du fel och brister i boendet.
Du som istället har valt kontaktsätt
brev får tillsammans med fakturan/ bok-

ningsbekräftelsen en blankett att fylla i
och lämna enligt instruktion i boendeinformationen.
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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:
Kustboende
Cape Coral
Nerja
San Agustin
Tavira
Vevelstad
Stad/Sverige
Stad/Utland
New York

2016-06-18 – 2016-11-25
2016-06-11 – 2017-01-07
2016-04-29 – 2016-09-30
2016-10-08 – 2017-05-06
2016-04-30 – 2016-10-01
2016-05-29 – 2016-09-25
2016-06-10 – 2017-01-06
2016-06-09 – 2017-01-05
2016-06-09 – 2017-01-05

Ansökan ska vara oss tillhanda senast
den 31 mars 2016.

Besked lämnas senast vecka 15 för alla
fritidsboenden. Du får svar utifrån det
kontaktsätt du har valt (e-post eller
brev). Har du inte valt kontaktsätt kommer svaret via brev.
Besked lämnas inte på telefon.
Turordningspolicy vid ansökan till fördelning

Från och med den fördelning som du ansöker till senast den 31 mars 2016 kommer anställda att ges företräde framför
pensionärer vid ansökan om fritidsboenden. Styrelsen har fattat beslutet efter påstötningar från Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för stiftelsen.
Systemet med pluspoäng för anställningsår och minuspoäng för tidigare vistelse kvarstår.

4

Kustboende i Sverige hyrs under högsäsong ut veckovis med in- och utflyttningsdag lördag. Undantaget är Borgholm där
in- och utflyttningsdag är söndag.
Cape Coral hyrs ut en, två eller tre veckor

med in- och utflyttningsdag lördag.
Nerja hyrs ut en eller två veckor med in-

och utflyttningsdag fredag.
San Agustin hyrs ut en, två eller tre veck-

or med in- och utflyttningsdag lördag.
Tavira hyrs ut en eller två veckor med in-

och utflyttningsdag lördag.
Vevelstad hyrs ut veckovis med in- och
utflyttningsdag söndag.
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.
Stad/Utland London, Prag, Paris, Rom

och Barcelona hyrs ut veckovis perioden
2016-06-09 – 2016-09-29 med in- och
utflyttningsdag torsdag. Övrig tid prioriteras hel vecka men kan även sökas för
perioderna måndag–torsdag, torsdag–
måndag och hel vecka med in- och utflyttningsdag måndag eller torsdag. Hel

uthyrning. Varje uppställningsplats är
försedd med 16 A eluttag med separat
elmätare till varje stolpe. Förhyraren betalar själv den ström som förbrukas. För
bilen finns separat parkeringsplats med
motorvärmarstolpe. Husvagnsgästerna
har tillgång till servicehuset med dusch,
toalett, bastu och tvättmaskin.
Uthyrningssäsongen är november–maj.
De som hyr hela säsongen har förtur
framför korttidsförhyrare. Om inte alla
platserna hyrs ut på helsäsong kan de hyras dygnsvis.
Hyresavgiften för säsongen (november–
maj) är 3 000 kr plus 3 000 kr i skattepliktig subvention.
Elkostnaden, 1 kr per kWh, faktureras i
efterskott.
Ansökan om husvagnsplats kan inte göras på vår webbplats utan görs på blanketten Hyresansökan för kust- och fjällboende, sid 24.

vecka prioriteras!

Respektera tillåtet antal personer i
våra boenden. Antalet boende inklusive
gäster får inte överstiga antalet bäddar (se
vidare Stiftelsernas anläggningar i detalj,
sid 23). Barn som sover i barnsäng eller
samma säng som vuxen räknas inte in i
tillåtet antal personer.

New York hyrs ut veckovis med in- och

Alla boenden är utrustade för självhus-

utflyttningsdag torsdag.
Fjällboende ligger som ledigt under pe-

rioden 2016-04-30 – 2016-11-05 och kan
bokas via vår webbplats.
I anslutning till stugorna i Jäckvik finns
sju uppställningsplatser för husvagnar till

håll. Gemensamhetsanläggning finns i
Jäckvik, Hamra och Mölle.
Husdjur är inte tillåtna när du reser till
stadslägenheterna, Gullholmsbaden, Visby, Borgholm, Cape Coral, Nerja, San
Agustin och Tavira. I övriga boenden
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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.

pluspoäng, medan tidigare vistelse på
samma anläggning ger minuspoäng, så
kallade belastningspoäng. Om du till exempel fått ett boende i Borgholm minskar det inte möjligheten att få ett boende
i Visby.

Den som röker eller tar med husdjur till
ett husdjursfritt boende kommer att debiteras för saneringskostnaden.

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.

Handdukar, sänglinne och avresestädning ingår i boende i Barcelona, London,

New York, Paris, Prag, Rom, Nerja, San
Agustin och Cape Coral.
I Norge ingår sänglinne och handdukar

men inte städning.
Du är skyldig att städa stugan eller lä-

genheten innan du åker hem. Undantag
se ovan. Bristfällig städning debiteras i
efterhand.
I Hamra, Sälen och Göteborg är det

möjligt att beställa avresestädning med
RUT-avdrag. Detta är en affär mellan dig
och förvaltaren på plats.
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.
Ansökan om boende ser vi helst att du

lämnar via vår webbplats. Om du saknar
tillgång till dator finns ansökningsblankett på sidan 24. 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
”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. Ansökningarna är ofta
koncentrerade till vissa veckor – främst
juli månad – när det gäller de utpräglade
sommaranläggningarna. Sök gärna alternativa veckor och anläggningar så ökar
dina chanser att få ett boende.
Den som inte får sitt sökta boende efter en fördelning kan registrera sig för bevakning av återbud om du har kontaktsätt e-post. Logga in i bokningssystemet,
gå till ”Mina sidor” och under rubriken
”Fritidsboende” klickar du på ”Bevakningar”.
Ett poängberäkningssystem finns för
samtliga boenden. Anställningsår ger

sommar 2016

Jäckvik
Tärnaby

Åre

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 den som söker i god tid
har samma förutsättningar som den som
söker med kort framförhållning.

Sälen

Capri
Gullholmsbaden

Visby

Borgholm

Avgift vid av-/ombokning.

Avbokar du:

Norrfällsviken

Hamra

Mölle

– inom tre dagar efter att du gjort din
bokning utgår ingen avgift.
– mer än 30 dagar före inflyttningsdagen är avgiften 200 kr.
– mindre än 30 dagar före inflyttningsdagen är avgiften densamma som hyresavgiften.
Har du redan betalat hyran dras av-/ombokningsavgiften från den inbetalda hyresavgiften i samband med återbetalningen.
Orsakas av-/ombokningen av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada inom
familjen, som kan styrkas med läkarintyg, utgår ingen avgift.
Vid en avbokning tas den skattepliktiga
subventionen bort.
Ingen avgift utgår på av-/ombokningar

som görs till och med 2016-04-15.
Detta gäller endast bokningar som du blivit tilldelad i samband med den senaste
fördelningen.
Den som inte betalar sin bokning får två

påminnelser via brev. 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, mindre 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 marknadshyra 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 arbetsgivaren att göra
ett extra skatteavdrag varje månad.
Räkneexempel: Marknadshyran för att

hyra en viss lägenhet är 4 900 kr. Hyran
du betalar till oss är 1 800 kr och betalas i förskott. Skillnaden är en skattepliktig subvention, d v s 3 100 kr (4 900 kr
– 1 800 kr). Efter årets slut får du en kontrolluppgift och beloppet för den skattepliktiga subventionen är förtryckt på din
inkomstdeklaration. Detta belopp läggs
på din skattepliktiga inkomst. Har du
32 % i marginalskatt betalar du 992 kr
(3 100 kr 2 32 %) av den skattepliktiga
subventionen.
Din totala kostnad blir;
2 792 kr (1 800 kr + 992 kr).
För kompletterande information kring

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

En nyhet för sommaren är att
vi hyr två lägenheter i Nerja på
spanska solkusten!

andra våningen i ett hus med hiss. Den
har kök och ett badrum, två sovrum med
två sängar i vardera rum och ett vardagsrum med bäddsoffa.

Nerja är en pittoresk by i Andalusien på
Spaniens solkust ungefär en timme med
bil eller buss från Malagas flygplats. Byn
ligger skyddad mellan två berg och har
ett mikroklimat som är några grader varmare än vad det är i till exempel Malaga.
Nerja är känt för grottsystemet Cueva de
Nerja och utsiktsplatsen Balcon de Europa.

Aktiviteter

Lägenheter

Lägenheten på Rio Marina ligger i entréplan med egen liten uteplats. Den har kök
och ett badrum, sovrum med dubbelsäng
och bäddsoffa i vardagsrum samt en extrasäng.
Lägenheten på Edificio Bahia ligger på
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Att sola och bada är väl en given aktivitet
här men det finns många arrangerade aktiviteter också. Några exempel är canyoning, ridning, dykning, vandringar och
cykelutflykter.
Att besöka Cueva de Nerja är ett måste. Det är Europas största grottsystem
och den tredje mest besökta sevärdheten i
Spanien. Grottorna har varit bebodda av
människor sedan 25 000 år f. Kr. Grottorna hyser bland annat världens största
kalkstenspelare och rum så stora att det
hålls konserter i dem med upp till 600
sittplatser.
Läs mer om Nerja på www.nerjaspanien.se eller www.nerjaguiden.se.

I närheten

Sex kilometer från Nerja ligger bergsbyn Frigiliana som är minst 1 000 år
gammal och den tillhör de vita byarna
som klättrar längs bergsväggarna. Den
har vunnit pris som Spaniens vackraste
by. Hit promenerar man eller tar lokalbussen. En timme bort med bil eller lokalbuss finns Granada med 1200-talets
slotts- och borgområde Alhambra. Det
anses vara ett av världens främsta arkitektoniska verk och finns med på Unescos
världsarvslista.

FAKTA
Antal lägenheter: 2
Antal bäddar: 5
In- och utflyttning: Fredag
Går att hyra upp till två veckor
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Begränsat
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Tavira – Algarvekusten

I sommar hyr vi för första
gången två lägenheter i Tavira
på Algarvekusten!
Tavira är en idyllisk liten stad i östra delen av Algarvekusten ungefär en halvtimme med bil eller buss från Faros flygplats.
Staden som ännu inte är så exploaterad
ger med sina sirliga järnbalkonger och
kaklade husfasader i olika färger den rätta portugisiska känslan. Staden består av
gränder, broar och små torg och invånarna träffas ofta ute för att umgås, spela
boule och äta glass.
Lägenheter

Lägenheten på Rua de Sao Pedro ligger på
andra våningen med en liten och en stor
balkong samt en takterrass. Den har kök
och två badrum, ett sovrum med dubbelsäng och ett sovrum med bäddsoffa samt
ett vardagsrum.
Lägenheten på Rua Aurelia de Sousa
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är en penthouselägenhet med egen takterrass och kök, två badrum, två sovrum
med dubbelsängar och vardagsrum med
en extrasäng. Notera att avresestädning
inte ingår i hyran.
Du får välja om du vill städa själv eller köpa avresestädning av hyresvärden.
Sänglinne, handdukar och tvätt ingår i
hyran.
Aktiviteter

Sol och bad finns det gott om här och det
rekommenderas att man tar badbåten och
åker ut till Ilha de Tavira som är en flera
kilometer lång ö med bara sandstränder.
Badbåten avgår varje timme och det kostar ett par euro att åka med. För den som
spelar golf finns det mängder med golfbanor längs Algarvekusten.
Staden har gott om bra restauranger
och närheten till havet har gjort att det
bjuds mycket fisk och skaldjur här. Stadens slottsruin ligger centralt och dess
botaniska mångfald och gratis inträde

gör den värd ett besök.
Läs mer om Tavira på www.tavira.algarvetouristguide.com eller www.tavirauncovered.com.
I närheten

Det finns en mängd aktiviteter på havet
med djuphavsfiske, vindsurfing, båtutflykter och vattenskidåkning för att nämna några. Naturreservatet Ria Formossa
med sin mosaik av blå laguner, vita stränder och gröna öar är hem för mängder
av växter och djur och det arrangeras en
mängd olika utflykter hit.

FAKTA
Antal lägenheter: 2
Antal bäddar: 4–5
In- och utflyttning: Lördag
Går att hyra upp till två veckor.
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Begränsat
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I Florida vid Mexikanska golfen
är det högsommar året runt.
Här parkerar man bilen på
framsidan och båten på baksidan av huset.
Till Cape Coral reser man med flyg till
Fort Myers, Miami, Fort Lauderdale eller Orlando. USA är bilens förlovade land
och det är billigt att hyra bil här och det
rekommenderas. Bilen behövs för transporter till och från flyg och till utflykter.
Cape Coral är en lugn amerikansk villastad med över 600 km kanaler, stora
grönområden och den är grannstad med
Fort Myers.
Husen

Husen är stora villor med garage, tre sovrum, två badrum, stor uteplats, egen pool
och egen brygga vid kanalen! Husen är
begränsat handikappvänliga.
Aktiviteter

Här finns 13 golfbanor inom ett avstånd
på 30 minuter. Sol, bad och strandliv
bjuds det på förstås. Inom en halvtimme
bort hittar du kända platser som Sanibel

Island och Captiva
med milslånga vita
sandstränder.
Att åka båt är
lika naturligt som
att ta bil när man
ska åka och handla
eller äta middag på
någon restaurang.
Det är vanligt att
man ser såväl delfiner som sjökossor
från båten. Den
som vill fiska kan
göra det från bryggan eller från en
hyrd båt. Det erbjuds också organiserade
fiskeutflykter på olika nivåer, både fisketur i skärgården och djuphavsfiske i Mexikanska golfen. Det ordnas också utflykter med svävare. Den som gillar shopping
hittar flera stora outlets med låga priser
strax utanför staden.
I närheten

I Orlando som ligger ca 2,5 timmar bort
med bil finns flera stora nöjesparker som
exempelvis Universal Studios, Sea World
och Disney World. Billiga hotell finns i
Orlando så stanna gärna kvar en natt el-

Foto: waterfronthomesswflorida.com

Cape Coral – Florida

ler två. Key West kan man nå från Fort
Myers med en båttur på ca 4 timmar. Söker man storstadspuls så ligger Miami
2,5 timmar österut med bil.

FAKTA
Antal hus: 2
Antal bäddar: 8
In- och utflyttning: Lördag
Går att hyra upp till tre veckor.
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Begränsat

Vevelstad – Norge
en finns hall, kök, två sovrum, vardagsrum, toalett och dusch. På övervåningen
finns två sovrum, toalett och ett förråd
med en frys på 200 liter. Till stugan hör
en terrass med utemöbler och grill.
Stugan har plats för sammanlagt sex
personer och är anpassad för rullstolsburna.
Aktiviteter
Foto: dintur.no

För den som inte vill fiska finns möjligheter att inom korta avstånd hitta organiserade vandringsleder i skog och berg.

I Helgeland i Nordland fylke,
där fjällen möter havet erbjuder
vi ett spännande havsfiske och
en bedårande vacker natur.
Precis vid havskanten hyr vi i en stuga –
rorbue – och en båt för havsfiske.
Båten är en 19 fots aluminiumbåt med
en 50 hk fyrtaktsutombordare, är utrustad med ekolod, GPS och kartplotter. Det
är den perfekta farkosten för att ta dig ut
till fiskeplatserna på havet.
Stugan ligger skyddad från det öppna
havet en bit in i fjorden, vilket möjliggör
fiske även i hårt väder. I anslutning till
stugan finns möjligheter att slakta och
rensa fisk. Både rorbuen och båten klarar
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sex personer men man bör inte vara fler
än fyra som fiskar från båten. Det finns
dock gott om fina klippor att fiska ifrån
om någon vill fiska från land. Det går
också att hyra en större båt med skeppare
om man är fler som vill fiska från båt eller om man vill komma längre ut på havet
än vad som är lämpligt med den mindre
båten. Då ingår också skepparens lokalkännedom och kunskaper om bra fiskeplatser.
Fiskeutrustning har man med sig själv
och den som inte fiskat på havet tidigare
bör besöka en fiskebutik som har kunskaper om havsfiske.
Stugor

Stugan har två våningar. På nedervåning-

I närheten

Längs kustvägen till Helgeland ligger
Lomsdal–Visten nationalpark och Vega
världsarvsområde. Kort avstånd till centrum med faciliteter som affärer, läkare, bibliotek, frisör, café och restaurang
med den nordligaste kafferostningen. Vevelstads museum, med turistinformation,
och Vevelstads kyrka ligger nära och är
värda ett besök. Läs mer på dintur.no.

FAKTA
Antal stugor: 1
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Söndag
Husdjur: Ja
Handikappvänlig: Ja
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San Agustin – Gran Canaria

Detta är ett perfekt
resmål om du vill vara
säker på en semester
med sol och salta bad
året runt.
Bungalowerna har
de bästa tänkbara lägena i San Agustin, i
vacker miljö med närhet till en förstklassig
strand.
Här finns butiker
med i stort sett samma
varusortiment som vi
är vana vid hemifrån och ett stort utbud
av färska grönsaker och frukter. I närheten hittar du restauranger med allt från
paella och tapas till franska, grekiska, italienska och amerikanska rätter.
Los Caracoles

Våra sex bungalower (101, 103, 107, 204,
206 och 207) ligger med omedelbar närhet till stranden.
Eftersom området saknar pool är det
havsbad som gäller.

Foto: Pia Lundberg

San Agustin
är en stillsam
och välordnad
semesterort som
kännetecknas av
en egen, lavafärgad sandstrand.

Rocas Rojas

Bungalower

Här finns två bungalower (518 B och 519
B) och det tar cirka 10 minuter att nå
stranden, butiker och restauranger i San
Agustin. Höjdskillnaden mellan stranden
och bungalowsen är ganska stor.
Inom området finns tre stora pooler
och tre barnpooler.
Svensk kontaktperson i Los Caracoles
och Rocas Rojas finns tillgänglig under
receptionstid. För mer information och
öppettider se boendeinformationen.

Alla bungalower har hög standard och
bäddar finns för två till sex personer i
varje bungalow.
Bungalow 103, 204, 206 och 207 är
begränsat handikappvänliga.
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. Strandpromenaden sträcker sig både
norrut och söderut, ända till Playa del
Inglés.
I närheten

Gör ett besök i idylliska Puerto de
Mogán. Njut av de vackra omgivningarna och fynda på en av öns största marknader. Vill man lämna stranden så bjuder bergen på en mängd vandrings- och
cykelleder. Palmitos Park, som är en populär djurpark är känd för sin papegojpark och delfinshow. För den som tycker
om vattenlek har Aqualand Maspalomas
mycket att erbjuda för alla åldrar. Söker
man storstadspuls så rekommenderas ett
besök i Gran Canarias största stad Las
Palmas på norra sidan av ön.

Foto: Pia Lundberg

FAKTA
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Antal bungalower: 8
Antal bäddar: 2–6
In- och utflyttning: Lördag
Går att hyra upp till tre veckor.
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Begränsat – 103, 204,
206 och 207
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Norrfällsviken – Höga Kusten
Aktiviteter

Foto: skogsvandring.blogspot.com

Här kan man sola och bada där Storsand
har en särställning med vidunderlig utsikt
mot Höga Kustens skärgård. Tempererad
pool finns vid konferensanläggningen.
En 18-hålsbana med havsutsikt finns
i närheten. Bangolf finns på campinganläggningen.
Boule- och tennisbanor ligger i nära
anslutning till stugorna.
Cyklar och roddbåtar finns att låna.
Fiskemöjligheterna är goda.
I närheten

SCA-byn i Norrfällsviken, Höga
Kusten, erbjuder en lugn och
avslappnad tillvaro.
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.
Den som söker naturen kan promenera
längs stranden eller i skogen medan den
som önskar fartfyllt umgängesliv inte bör

missa restaurang Fiskarfängets utbud.
I gästhamnen ”Marinan” finns pizzeria och café.
I centralorten Mjällom finns bland annat livsmedelsbutik, post och ombud för
systembolaget.
Stugor

Här bor våra gäster i välutrustade stugor.
Stugorna ligger samlade, men ändå med
gott om plats mellan dem.
Varje stuga har sex bäddar. En av stugorna är begränsat handikappvänlig. Parkeringsplats finns intill stugan.

En särskild turistled, som visar vägen till
de flesta turistmål, finns utmärkt med
bruna skyltar. Mannaminne, Skuleberget
och Ulvön är exempel på mål för dagsutflykter.

FAKTA
Antal stugor: 8
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Lördag
(v 25–35), övrig tid valfri
Husdjur: Stuga F och H
Handikappvänlig: Begränsat – stuga G
Båtar: 2
Cyklar: 4

Capri – Strömstad
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.
Foto: hhfoto.se

Hus

Capri, som ligger sju km nordväst om sommarstaden Strömstad, är en av de mest solrika
platserna i norra Europa.
Capri är Sveriges västligaste fasta landpunkt och har ett av Strömstads fi naste
havsbad med sandstrand och underbara
klippor. Hitta din egen klipphäll vid havet
eller upplev skogarnas skönhet och stillhet.
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Ett eget andelshus
gör att vi kan erbjuda dig att hyra under
hela den period som anläggningen är öppen.
Bäddar finns för sex personer.
Aktiviteter

Fina promenadvägar och en motionsslinga omger anläggningen. Det finns
även en vandringsled in till Strömstad.
På anläggningen finns en stor uppvärmd utomhuspool, bastu och solarium.
När du inte solar och badar kan du
vindsurfa, segla, fiska eller spela golf. I

anläggningens omedelbara närhet finns
en vackert belägen 18-hålsbana.
Tennis, bangolf, boule och biljard
erbjuds även liksom möjlighet att hyra
motorbåt.
I närheten

Strömstad ligger nära och här hittar du
gallerier, museum, ekopark, små boutiquer 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 hus: 1 (hus 73 och 28 andelsveckor
i andra hus)
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Lördag
(v 25–35), övrig tid valfri
Husdjur: Alla hus utom 73
Handikappvänlig: Nej
Båtar: Går att hyra
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Gullholmsbaden – Bohuslän
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
Gullholmen
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.

Foto: Carita Filipsson

Stugor

En stuga med bäddar för upp till sex
personer
erbjuds
här.

Aktiviteter

Här finns en minigolfbana och omgivningarna ger stora tillfällen till fiske och
friluftsliv. Från och med 1 maj till och
med 30 september finns tillgång till båt
med utombordsmotor.
I närheten

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.
Avgiftsbelagd färjetrafik går kontinuerligt till fastlandet under sommaren.

FAKTA
Antal hus: 1
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Lördag
(v 25–35), övrig tid valfri
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej
Båtar: 1

Visby – Gotland

Innanför ringmuren samsas medeltida kyrkoruiner och packhus med senare
tiders sten- och trähus från 1700- och
1800-talen. Det natursköna läget vid havet i skydd av den branta klinten förstärker intrycket av något ovanligt och annorlunda.
En promenad genom trånga kullerstensbelagda gränder bjuder på såväl kulturhistoria som utmärkta tillfällen att besöka de små restaurangerna eller slinka
in i de mysiga butikerna som trängs med
glassbarer och caféer. I kvarteret mellan
Almedalen och hamnen förenas det moderna Visby med den medeltida staden.
När sommarkvällen lägrar sig över
staden vaknar nattlivet. Här myllrar det
av människor på ett nästan kontinentalt
vis. Sida vid sida med kroglivet blomstrar kulturen.
I det gotländska köket används ofta
lokalt producerade råvaror, såsom sparris, vildlökarna rams och kajp, lamm och
fisk.
Hus

Ett hus har hyrts strax innanför ring-
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muren för kommande
sommar mellan veckorna 26–34.
Bäddar finns för
fyra personer.
Lägenheter

Tre lägenheter har
hyrts för kommande
sommar mellan veckorna 26–34.
Bäddar finns för
fyra till fem personer.
Aktiviteter

Utmärkta bad hittar
man både i stadens
närhet och längs alla
kuster och naturligtvis på Fårö.
Några kilometer söder om staden finns
Kneippbyns sommar- och vattenland.
För den golfintresserade finns en 18håls seasidebana.

Foto: resbilder.se

Få städer ger en så förtätad
upplevelse av en medeltida
storstad och idyllisk småstad
som Visby.

om i Visby.
För den som vill uppleva en storslagen
natur med ett rikt fågelliv går båtar till
Lilla och Stora Karlsö. Stora Karlsö är
också känt för sina orkidéer.

I närheten

Tar du bilen med på färjan över till Gotland så står hela ön öppen och bjuder på
mängder av sevärdheter bland annat kyrkor, museer, teatrar, Gotlands Fornsal,
Krusmyntagården, Lummelundagrottorna, ringmuren från 1200-talet med sina
44 torn, Botaniska trädgården och Me
deltidsveckan. Listan kan göras lång.
Men allra bäst upplevs landskapet från
cykel och cykeluthyrningar finns det gott

FAKTA
Antal hus: 1
Antal bäddar: 4
Antal lägenheter: 3
Antal bäddar: 4–5
In- och utflyttning: Lördag
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej
Cyklar: Kan hyras
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Borgholm – Öland
tauranger,
golfbanor, campingar
och gårdsbutiker.
Hus

Foto: husbilsliv.blogspot.com

Två hus har hyrts
för
kommande
sommar
mellan
veckorna 26–34.
Båda husen ligger
mycket centralt i
den gamla innerstadskärnan.
Bäddar finns för
sex till åtta personer.

Välkommen till solen och
vindarnas Öland och staden
Borgholm!
Öland är sinnebilden för semester med
sina många soltimmar och långgrunda
sandstränder, men här finns mer än så.
Här lever väderkvarnar och uråldriga
kulturlämningar sida vid sida med res-

Aktiviteter

Ett besök på Borgholms slott lämnar ingen oberörd. Storleken är överväldigande och läget och utsikten fascinerande. I
Borgholms centrum är det mycket liv och
rörelse och folk i farten.
Under sommarmånaderna är det en
riktig nöjesmetropol. Borgholm är litet
och du har nära till såväl caféer, restauranger och krogar som havet, naturen

och avskildheten.
I närheten

Med Borgholm som bas kan man utforska hela Öland. Stora Alvaret är en artrik
men nästan trädlös kalkstensplatå med en
unik miljö som är värd ett besök. På alvaret finns Eketorps Borg som är en rekonstruerad levande forntidsby. Golfbanan i
Ekerum är säkert känd för er som hyrt av
oss där tidigare. Fyrarna Långe Erik och
Långe Jan som många av oss minns från
skolboken finns här. I närheten av brofästet ligger Ölands Djur & Nöjespark,
en stor park som passar alla åldrar och
intressen. På kungafamiljens sommarbostad Solliden finns en stor park- och trädgårdsanläggning som är öppen för allmänheten.

FAKTA
Antal hus: 2
Antal bäddar: 6–8
In- och utflyttning: Söndag
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej

Mölle – Kullahalvön
Här, på Kullens utlöpare, omgiven av lummiga ekar, ligger
SCA-byn.
Mölle, som ligger i närheten av naturreservatet Kullaberg, längst ut på Kullahalvön, utvecklade tidigt ett badliv och
blev på 1890-talet en av Sveriges första

badorter. En snabb omställning från fiskeläge till turistort gjorde hela samhället
till en del av turistindustrin. Mölle har sedan dess varit en av Sveriges populäraste
semesterorter.
Stiftelsens egen simhall håller öppet
året runt. I direkt anslutning till simhallen finns också en utepool för barnen.
I receptionen finns kiosk och kaffeservering och här kan man
köpa nygräddat bröd från
tidig morgon. Under högsäsong finns fisk- och livsmedelsbutik i byn.
Stugor

Anläggningen har 20 stugor, med plats för fyra till
sex personer. Till gästernas förfogande står en
samlingslokal.
En av stugorna är begränsat
handikappvänlig. Bäddar finns för sex
personer.
Parkeringsplats finns intill stugan
och gårdsplanen är planerad med lättframkomliga,
stenlagda gångar.

Foto: grandhotelmolle.se

Aktiviteter
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Den något erfarne golfspelaren har här möjlighet
att spela på en av Sveriges vackraste och populäraste golfbanor. Handicap
36 krävs.

Du kan bada från klippor, bryggor och
längs långgrunda sandstränder.
Nere vid den gamla järnvägsstationen
finns boulebanor som får användas av
alla boende i stugbyn. Bouleklot finns att
låna i receptionen.
Vänd dig till receptionen om du vill
låna båt, grill eller cyklar.
I närheten

Längst ut på Kullabergs spets ligger Kullens fyr, som är Skandinaviens ljusstarkaste. Hela berget är ett öppet strövområde och det finns ett flertal stigar att ta
sig fram på. Här finns också ett rikt djur-,
fågel- och växtliv.
Omgivningen har många utflyktsmål
exempelvis Arild, Himmelstorps hembygdsgård, Krapperups slott, Flickorna
Lundgren på Skäret och Nimis.
Kullabygden är känd för sin keramik,
framförallt de mörka, saltglaserade Höganäskrusen.
Besök Danmark! Mellan Helsingborg
och Helsingör går det en färja var tjugonde minut.

FAKTA
Antal stugor: 20
Antal bäddar: 4–6
In- och utflyttning: Lördag (v 25–35),
övrig tid valfri
Husdjur: Stuga 3, 6, 10 och 24
Handikappvänlig: Begränsat – Villan
Båtar: 1
Cyklar: 9
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Stockholm

Foto: flickr.com

na Lund, Skansen, Junibacken, Waldemarsudde, Rosendahls trädgård, Cirkus
med mera. Lär känna staden genom att
köpa Stockholmskortet och få fri entré
till 80 museer och attraktioner samt fria
resor med lokaltrafiken. Du får också fri
sightseeing till fots, med cykel eller med
båt, en kartfolder samt specialerbjudanden på ytterligare några attraktioner. Eller varför inte göra en utflykt till någon
av öarna. Waxholmsbolaget samordnar
och sköter den kollektiva trafiken i Stockholms skärgård.

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 be-

tydelse 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: Nybrogatan 16
S:t Eriksplan

Banérg. 46, 48

NORRMALM

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.
På sommaren

Karlaplan

Nybrog. 16
Sergels Torg
KUNGSHOLMEN

ÖSTERMALM
Kungsträdgården

Centralstation

GAMLA STAN

Funckens gränd 3

DJURGÅRDEN

SKEPPSHOLMEN

Kornhamnstorg 57

Gör ett besök på Djurgården med Grö-

SÖDERMALM

Göteborg
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 så
känns det som en storstad men när det

kommer till atmosfären och människorna så har Göteborg kvar sin småstadscharm. Närheten till havet gör Göteborg
speciellt. Skärgården är känd för sin vackra natur och pittoreska bebyggelse.

Foto: sverigetips.se

Drottningg. 71

Centralstation
Nya Ullevi
Scandinavium
Svenska Mässan

Lägenheter

Två centralt belägna lägenheter finns tillgängliga för de SCA-anställda. Lägen
heterna innehåller två rum och kök med
sex bäddar.

Götaplatsen

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.
Besök den gamla,
bilfria stadsdelen
Haga, Götaplatsen, Feskekôrka,
GöteborgsO pe
ran,
Liseberg,
Slottsskogen med
mera.
Upplev
staden genom att
köpa Göteborg

Liseberg

Chalmers

Aktiviteter

På sommaren
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GÖTA ÄLV

Gibraltarg. 19 C

City Card och få fri entré till mängder
av attraktioner, sightseeing, Liseberg (under säsong), Universeum, utflyktsmål och
massor av museer. Parkering samt resor
med spårvagn, buss och båt ingår. Du får
också förmånliga shoppinghäften med
rabatter i utvalda butiker.

FAKTA
Antal lägenheter: 2
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Måndag, onsdag
eller fredag
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej
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London
I stadsdelen Westminster,
inte långt från Themsen,
erbjuder vi tre 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
James’s Park) liksom Victoria Station, som är navet för tåg, buss och
tunnelbana, ligger på gångavstånd
från våra lägenheter.

Buckingham
Palace

Victoria
Station

Aktiviteter

Foto: prezi.com

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

Big
Ben
Houses of
Parliament

Octavia House 16, 26, 49

Vauxhall
Station

RIVER THAMES

Covent Garden
Flower Market

Lägenheter

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

Westminster
Abbey

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: Juni–sept torsdag
– Mer info på sid 4
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej

Prag
I den gamla delen av Prag
ligger vår centralt belägna
lägenhet med många sevärdheter inom promenadavstånd.

Lägenheten

Den tjeckiska huvudstaden Prag ligger
vid floden Moldau och har drygt 1,2 miljoner invånare. Stadens gamla centrum
har anor från 1200-talet och finns sedan
1992 med på FN-organet Unescos världsarvslista.

Aktiviteter
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ligger en trappa upp på Krocínovagatan i
gamla stan. Den har ett litet kök, allrum
och två stora sovrum. Totalt sex bäddar.
Lägenheten är begränsat handikappvänlig.
Många förstagångsbesökare startar sin
vistelse med en guidad rundtur, antingen
med buss eller till fots.
Bland de mest populära besöksmålen finns Karlsbron, liksom Rådhuset
med dess medeltida, astronomiska ur. Andra turistattraktioner
är Pragborgen,
Vac l av pl at s e n ,
Nat ion a l mu s e et, John Lennonmuren och Kafkamuseet.
Prag har långa
traditioner som
kulturellt nav och
har en uppsjö av
teatrar,
operahus, konserthus,
kon st ga l ler ior,
musik klubbar
och anses också
ha världens kan-

ske bäst bevarade och mest varierade
samlingar av arkitektur. Här blandas ultramoderna byggnader med både jugend,
barock, kubism, neoklassicism och gotisk stil.
Det är relativt billigt att äta och dricka
här. Det tjeckiska ölet är världsberömt
och landets bryggerinäring tog fart redan
på 1100-talet. Prag är känt för sina kristallhantverk men som vanligt bör man ta
sig en bit ifrån turiststråken om man ska
göra bra affärer.

FAKTA
Antal lägenheter: 1
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Juni–sept torsdag
– Mer info på sid 4
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Begränsat

Pragborgen
Kafkamuseet
Rådhuset

Karlsbron

Krocínova 3

Vaclavplatsen
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Foto: wikipedia.org

Paris

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

bar om du vill ta dig längre sträckor
genom Paris. Nära våra lägenheter ligger
stationerna Ecole Militaire och La Tour
Maubourg.
Lägenheter

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 sex bäddar.

mycket annat smått och gott; inredningsbutiker, glas- och porslinsbutiker, antikaffärer, gallerier, delikatessbutiker. Tröttnar 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
samt Montmarte. Du kan också besöka
Hôtel des Invalides, här finner du bland
annat Napoleons grav, 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: 4–6
In- och utflyttning: Juni–sept torsdag
– Mer info på sid 4
Husdjur: Nej
SEINE
Handikappvänlig:
Nej

Eiffeltornet

25 bis Rue Duvivier

Aktiviteter

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

Parc du
Champ
de Mars
Invaliddomen

Rom
Spanska trappan

Foto: roma.ociogo.com

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

Strax utanför den gamla stadsmuren ligger våra två 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

sommar 2016

Våra två lägenheter har ett
bra läge strax utanför den gamla stadsmuren i ett trivsamt bostadsområde med
en lummig park som närmaste granne.
Lägenheterna innehåller kök, vardagsrum med två respektive tre sovrum med
sex till åtta bäddar.
Aktiviteter

Det finns några måsten som man bör uppleva. Hit hör Colosseum, Spanska Trap-

Fontana di Trevi

Centralstation

Colosseum
Forum
Romanum

Via Paolo Albera 49
Via Norcia 24

pan, Peterskyrkan, Forum Romanum,
Pantheon, Vatikanstaten och Michelan
gelos målning 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: 2
Antal bäddar: 6–8
In- och utflyttning: Juni–sept torsdag
– Mer info på sid 4
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej
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Barcelona

Foto: ironman.com

bidabo eller linbanan som går vid berget Mountjuic kan man beundra staden
och kusten från ovan. Vill man göra något utanför staden rekommenderas vingårdsturer, båtturer, golfrundor eller varför inte hyra cykel en dag.
Vill du ha hjälp med bokning av utflykter eller biljetter till något evenemang
kan du vända dig till Avenida Media Services. Företaget som drivs av våra förvaltare på plats, Pia Hankö, fungerar som ett
servicekontor för turister i Barcelona. Läs
mer på avenidamedia.com.

I alldeles omedelbar närhet till
gamla stan och Las Ramblas
ligger vår Barcelonalägenhet.

har en stor terrass mot solen och en liten balkong med skugga mot innergården
och innehåller kök, vardagsrum och två
sovrum med sex bäddar.
Lägenheten är begränsat handikappvänlig.

FAKTA
Antal lägenheter: 1
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Juni–sept torsdag
– Mer info på sid 4
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Begränsat

Aktiviteter

Sagrada
Familia
Mirómuseet

Calle Aribau 66
s
Ra
m
bl
as

För den fotbollsintresserade är en match
på FC Barcelonas hemmaarena Camp
Nou ett måste. Här finns shopping och
restauranger i världsklass och det är gott
om barer och caféer. Gaudis enorma kyrka Sagrada Familia syns tydligt över Barcelonas skyline.
Tar man bergbanan upp på berget Ti-

La

Barcelona är huvudstad i den autonoma
regionen Katalonien och Spaniens näst
största stad. Närmaste flygplats är El Prat
som ligger 12 km från centrum. Den flygplats som bland annat Ryanair använder
heter Girona och ligger cirka tio mil norr
om Barcelona. Staden erbjuder kultur, arkitektur, sol och bad inne i staden, nattliv,
fantastisk gastronomi och så klart fotboll
i världsklass. Upphovsman till många av
stadens byggnader med sin karakteristiska arkitektur är Antoni Gaudi.

Lägenheten

Camp
Nou

Parc de
la Ciutadella
Picassomuseet Barcelona Zoo

New York

Aktiviteter

Det finns många måsten att uppleva som
till exempel Central Park, Empire State
Building, Brooklyn Bridge, Ground Zero,
Time Square, Frihetsgudinnan, ja listan
kan göras lång.
I Madison Square Garden kan man
se såväl NHL hockey och basket som
en konsert med någon världsartist. Till
många av attraktionerna och sevärdheterna kan man köpa biljetter på nätet re-
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HUDSON
RIVER

Central Park

AY

har kök, vardagsrum och ett sovrum, totalt fem bäddar. Lägenheten är begränsat
handikappvänlig.

Antal lägenheter: 1
Antal bäddar: 5
In- och utflyttning: Torsdag
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Begränsat

DW

Lägenheten

FAKTA

OA

Välkommen till det stora äpplet eller staden som aldrig sover och ett av världens
populäraste turistmål!
Här finns ett enormt utbud av sevärdheter, shopping, uteliv och mat. New
York är en mångkulturell stad och i princip alla världens folkgrupper finns representerade här.
Stadens rutnät av numrerade avenyer
och gator gör det lätt att hitta här och det
är enkelt och billigt att åka taxi.

dan innan man åker. På så sätt undviker
man i många fall köerna. Ska man besöka flera sevärdheter kan New York Tourist Pass vara en bra investering som ger
dig billigare inträden och förtur i köerna.
En utflykt med någon av de många
turbåtarna som går runt staden ger en fin
utsikt och ett bra perspektiv på hur staden ser ut. För den som vill se staden från
ovan ordnas det också rundturer med helikopter.

350 West 42 nd Street

Madison
Square
Garden

BR

I Midtown West på Manhattan ligger vår tvårummare med en
fantastisk utsikt från 57:e våningen.

Grand Central
    Station

FN-huset

Empire
State
Building

EAST
RIVER
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Avresestädning
Kvaliteten och nivån på städningen efter en vistelse i våra fritidsboenden är en återkommande fråga som ibland är orsak till
missnöje.

smutsig, golven inte är dammsugna och
toaletten kanske är ostädad vill vi att du
kontaktar oss. Tänk också då på att dokumentera det ostädade med några foton
innan du åtgärdar det. Några enkla bilder med mobilen räcker bra. När du kontaktar oss om den bristfälliga städningen
och ger oss bilderna kommer vi att fakturera den kollega som bott där innan dig.
Vi kommer också att använda dina bilder som bevis på den dåliga städningen. I
samband med att du har kontakt med oss
får vi resonera oss fram till en lösning av
problemet som passar både dig och oss.
Att själv lämna boendet ostädat med
hänvisning till att det var ostädat redan
när du flyttade in är så klart inte acceptabelt.
Checklista

Vad ska man då tänka på vid avresestädningen? Här har vi gjort det enkelt för dig
som gäst genom att vi skapat en checklista på vilka moment som ska göras vid
avresan. Den listan finns både i informationspärmen i boendet och i det dokument du får i samband med bokningen.
Den som följer den listan och gör ett bra
jobb kommer aldrig att få några klagomål
på sin städning.
Om man missköter sig

Hur noga man ska vara när man ska städa ur stugan eller lägenheten inför hemresan finns det olika åsikter om. Någon
tycker att det räcker att diska och dammsuga medan andra skurar hela boendet
från golv till tak. I de flesta av våra utlandsboenden, där man ibland måste resa
på obekväma tider, inkluderar vi om möjligt avresestädning i hyran. Det är en relativt dyr lösning så inom Sverige, där vi
tror att man många gånger reser med bil
eller kan ha mer bekväma restider, har vi
valt lösningen att ni gäster får städa själva. Vi har noterat att många av er gärna
köper avresestädning så där det är möjligt
har vi skrivit avtal med städfirmor som ni

kan köpa avresestädning av. Det är i sådana fall alltid en direktaffär med er och
städfirman.
Dåligt städat

Vad gör man då om man kommer till ett
fritidsboende som man anser är dåligt
städat? Ja, först och främst ber vi er att
ha överseende med småsaker. Det kanske finns en smula på diskbänken eller
ett kvarglömt filter i kaffebryggaren men
i övrigt kanske det är bra städat. I så fall
ber vi dig ha överseende med din kollega som missat detta och du fixar till det
som behövs innan du flyttar in. Är det
däremot uppenbart ostädat där spisen är

Den som blir ertappad med att ha fuskat
med sin städning får en tillsägelse om det
och en faktura motsvarande städkostnaden. Händer detta vid upprepade tillfällen riskerar man att bli avstängd från förmånen att hyra våra fritidsboenden. Det
är alltså inte acceptabelt att lämna ett dåligt städat fritidsboende men man får heller inte ständigt komma med klagomål på
småsaker om föregående gästs städning.
En svår balansgång men vi tror att de flesta av er förstår vad vi menar.
Avslutningsvis tror vi att alla hjälps åt
och gör sitt bästa för att vårda våra anläggningar så gott alla kan och vi önskar
er välkomna till ett förhoppningsvis alltid
helt och rent fritidsboende!

Ny turordning vid fördelning av fritidsboenden
Från och med den fördelning
av fritidsboenden som du
söker till senast 31 mars tillämpar vi nya turordningsregler.
Fram till nu har yrkesverksam personal och pensionärer sökt fritidsboenden
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på lika villkor där enda undantaget varit anställda med barn i skolåldern under sport- och påskloven. Från och med
vårens fördelning av ansökningar kommer yrkesverksam personal att ha förtur
framför pensionärer även under övriga
delar av året. Styrelsen har fattat beslutet
efter påstötningar från Länsstyrelsen som
är tillsynsmyndighet för stiftelsen.

Ingen skillnad vid Ledigt-ansökan

Förändringen som beskrivs ovan gäller
vid den fördelning som genomförs två
gånger per år. Vad gäller fritidsboenden
som fortfarande är lediga efter fördelning
eller som blir lediga efter återbud gäller
fortfarande att det är den som är snabbast
att ansöka som får boka fritidsboendet.
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Stipendier och bidrag
Du som arbetat inom SCA i minst 2 år och fortfarande är anställd har möjlighet att söka studiestipendium och bidrag till
studieresor.

Studiestipendier

Alla SCA-anställda kan söka för bland annat heltids- och fritidsstudier. Fritidsstudier kan vara till exempel en kvällskurs
i italienska, en helgkurs i matlagning eller att ta jägarexamen.

Bidrag till studieresor

Anställda inom SCAs Sundsvallsindustrier har möjlighet att söka
bidrag till en studieresa. Studiebesöken måste vara branschanknutna och resan sker på din fritid. Den sökande gruppen kan
vara kollegor från olika skiftlag eller enheter inom SCAs Sundsvallsindustrier.

Studiestipendier
Alla SCA-anställda som arbetat inom SCA i minst två år och
fortfarande är anställda har möjlighet att söka studiestipendium
för yrkesutbildning.
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 gäller att
studierna ska inrymmas inom SCAs verksamhetsområde.
• Den studerande som har 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.
• Studiestipendierna är skattepliktiga.
Stipendiets storlek

Årets anslagna medel och antalet ansökningar avgör bidragets
storlek. För närvarande är stipendiets maxbelopp följande för:
– heltidsstudier			
12 000 kr/termin
– deltidsstudier			  6 000 kr/termin
– fritidsstudier			  2 000 kr/termin
– intensivkurser i språk		  5 000 kr/termin
Skatteavdrag och kontrolluppgift

Skatteavdrag görs med 30 % på samtliga studiestipendier i samband med utbetalning och kontrolluppgift upprättas.
Sista ansökningsdag

Ansökan för vårterminen skall vara kansliet tillhanda senast
den 31 mars och för höstterminen den 31 oktober. Den sökande
erhåller beslut senast en månad efter sista ansökningsdag.
Fullständiga villkor och regler samt blankett finns att hämta på
www.scapersonalstiftelserna.com.

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 31 mars eller
den 31 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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Jäckvik – Lappland
Jäckvik ligger vid fjället Pieljekaises fot utefter Silvervägen, bara
12 mil från Atlantkusten, i genuin vildmark med Kungsleden i
absolut närhet.
Här ligger våra stugor stillsamt insmugna bland fjällbjörkar och med
Hornavans vattenspegel blänkande mellan trädstammarna.
Här finner sportfiskaren de fiskrika vattnen och naturälskaren allt
vad man kan önska av stillhet och
naturupplevelser.
Matbutiken Handlar’n har det
mesta du behöver av färskvaror
och service.
Foto: jackviks.blogg.se

Stugor

Tre timmerstugor finns här. Varje
stuga har sju bäddar.
Aktiviteter

Två båtar finns att låna. Den ena

ligger nere vid sjön, nedanför stugorna,
och den andra ligger i sjön Vitträsket.
Flytvästar finns att låna.
Utöver fiske finns här både svamp och
bär att plocka och Jäckvik är en bra utgångspunkt för vandringar.
Husvagnsplatser

I anslutning till stugorna finns sju uppställningsplatser för husvagnar till uthyr
ning. Läs mer under Bra att veta …
sid 4.

FAKTA
Antal stugor: 3
Antal bäddar: 7
In- och utflyttning: Valfri
Husdjur: Harren och Rödingen
Handikappvänlig: Nej
Båtar: 2

Tärnaby – Lappland
Stugor

Här finns tre timmerstugor. Varje stuga
har sex bäddar.

Foto: hemavantarnaby.se

Aktiviteter

Tärnaby, som ligger vackert
beläget längs Umeälven,
bjuder dig välkommen till
upplevelser i storslagen natur.
Här startar Kungsleden som går ända
upp till Abisko.

En biltur i det vidunderligt vackra fjälllandskapet över gränsen till Norge genom
Mo i Rana leder snabbt ut till Atlanten
med dess mäktiga vågor och ljumma vindar från Golfströmmen.
Service i form av affärer, post, bank,
apotek med mera finns på gångavstånd
från stugorna.

Tärnaby erbjuder ett smörgåsbord av
aktiviteter bland annat vandring, fiske
och cykling.
Här tar du dig snabbt in i den genuina
vildmarken. Du kan dra upp sprattlande
fjällrödingar i de friska, glittrande fjällsjöarna, plocka bär och svamp eller bara
ströva och njuta av naturen. Med fjällflyg
och helikopter kommer man snabbt och
bekvämt till de avlägsna målen och de
riktigt fiskrika sjöarna.

FAKTA
Antal stugor: 3
Antal bäddar: 6
In- och utflyttning: Valfri
Husdjur: Renen
Handikappvänlig: Nej

Åre – Jämtland

Foto: maklarvardag.blogspot.com

Lägenheterna ligger i Åre Fjällby, vackert
på sluttningen mot Åresjön och på bekvämt
avstånd från Åre torg.
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Åre är en av våra mest kända turistorter i fjällen. Aktiviteter
och äventyr väntar precis utanför dörren, liksom byns hela
utbud av nöjesliv och shopping. Men förutom att här finns
service och aktiviteter för alla smakriktningar finns även
tillgång till naturupplevelser och äventyr i ett mångfasetterat utbud.
Lägenheter

Här finns tre lägenheter med fem bäddar i varje lägenhet.
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Aktiviteter

På Holiday Club finns upplevelsebad,
saunaworld, spa, gym, bowling, minigolf
med mera.
Sommaren är otroligt fin och upplevelserik i Åre. Här är en del av utbudet: cykling, vandring, klättring, bärplockning,
skärmflygning, zipline, sightseeing, viltskådning och mycket mer.

Cyklar finns att hyra.
På lättöltande islandshästar upplevs
naturens alla skiftningar.
Golfbanan är en naturskön skogs- och
parkbana. Strömmande vatten, böljande
fjäll och skogar ger en trevlig utmaning
oavsett handicap.
Men självklart går det lika bra att bara
vara … utan krav, långt från vardagen.

Ströva i fjällen och i vildmarken bara för
sitt välbefinnandes skull.

FAKTA
Antal lägenheter: 3
Antal bäddar: 5
In- och utflyttning: Valfri
Husdjur: Lägenhet 176
Handikappvänlig: Nej

Foto: susanneolars.se

Hamra – Härjedalen

I nordvästra Härjedalen,
mellan Tänndalen och Fjällnäs,
vid Hamrafjällets sydsluttning
ligger vår största fritidsby.

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.
S om ma ren
på Hamrafjället är lite ext
ra. En magisk,
spännande och
vacker
vildmark som bjuder på massor
av upplevelser
och avkoppling. Hamrafjällets sydsluttning är känd för sin rika flora.
Stugor

23 stugor av varierande storlek med fem
till tio bäddar. Tre av stugorna är begränsat handikappvänliga. Bäddar finns här
för fem till sju personer. Parkeringsplats

finns intill stugorna.
Rastgårdar

Två rastgårdar för hundar finns, en vid
servicehuset och en vid stuga 10. Bokningslista och regler för användande av
rastgårdarna finns i tvättstugan i servicehuset.
Aktiviteter

Här kan man åka mountainbike, fjällvandra, cykla, klättra i berg eller på klättervägg, fiska, paddla, bada, plocka bär
och svamp.
Mycket vackert belägna på ett par mils
avstånd från Hamrafjället finns en 9-hålsbana i Ramundberget och en 18-hålsbana
i Ljusnedal.

FAKTA
Antal stugor: 23
Antal bäddar: 5–10
In- och utflyttning: Valfri
Husdjur: Kaptensgården, Renen,
Stuga 10 och 11, Ugglan A och B
Handikappvänlig: Begränsat – Stuga 11,
Sarven och Vajan
Rastgårdar: 2

Sälen – Dalarna
Stugorna i Sälen ligger i Lindvallen, Orrliden, Hållbrändan
och Hundfjället.

som tillgodoser alla behov och smakriktningar. I Sälen upplever du Sveriges sydligaste fjällvärld med Södra Kungsleden
och Vasaloppsleden.

På gång- eller nära bilavstånd från alla
fyra områdena finns välutrustade butiker,
trivsamma värdshus med barserveringar

Stugor

15 stugor av varierande storlek med sex
till tio bäddar. En stuga är begränsat handikappvänlig.

Foto: visitfjallen.se

Aktiviteter
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I Experium
i
Lindvallen hittar du
action
året
om. Blanda
sköna sommarutflykter
med Experiums alla aktiviteter
och
utmaningar.
Sommar
i Sälen inne-

bär inte bara fjällvandringar. Här kan
du besöka fäbodar, rida, bada i poolen,
spela boule, tennis, minigolf eller cykla mountainbike. Du kan prova svingen
på 18-hålsbanan, ta en tur i rodelbanan,
prova några varv på gokartbanan eller
göra en utflykt till Njupeskär, Sveriges
högsta vattenfall.
Ridning på fjället är en upplevelse som
slår det mesta men även andra upplevelser finns som bäversafari, paddling eller
varför inte fiska i några av de närliggande
fiskevattnen.

FAKTA
Antal stugor: 15
Antal bäddar: 6–10
In- och utflyttning: Valfri
Husdjur: Hållbrändan 3A, Vargen,
Ugglan A och B
Handikappvänlig: Begränsat –
Hållbrändan 3 B
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Pensionärsvecka i Mölle
Under många år har vi under slutet av
sommaren gjort en satsning på våra SCApensionärer i form av en gruppvistelse
i Mölle, så även i år. Här ordnas då gemensamma arrangemang på plats, liksom utflykter till intressanta mål i Skåne
och Danmark. I år är det pensionärernas
vecka mellan 3–10 september. Den som
vill delta i pensionärsveckan i Mölle måste själv ordna sin resa.
Priset per person, med två personer
i varje stuga, är 1 500 kr i hyresavgift
och 1 500 kr i skattesubvention. Med fyra

personer i varje stuga blir hyresavgiften
1 500 kr per person och skattesubventionen 750 kr per person.
I priset ingår
• hyresavgift för stugan
• middag ankomstdagen
• träffkväll på anläggningen med
underhållning och dans
• utflykt till Köpenhamn
• rundtur i nordvästra Skåne
Om intresset blir stort går äldre före yng-

Ansökan Pensionärsvecka i Mölle 2016
Personnummer ..........................................................................................................................................
Namn ..............................................................................................................................................................
Adress.............................................................................................................................................................

re och den som söker för första gången
går före den som redan varit på en pensionärsvecka i Mölle. Om ni är två pensionärspar som önskar bo tillsammans i
samma stuga, vill vi att ni anger detta på
ansökningsblanketten.
För att få söka till pensionärsveckan
krävs att sökande har varit SCA-anställd
och är SCA-pensionär.
Senast den 31 mars vill vi ha din ansökan. Besked om tilldelad stuga skickas
ut senast vecka 16. Kan endast sökas på
blanketten nedan.

Uppgifter på medföljande maka/make/sammanboende
Namn ......................................................................................................................
Jag har tidigare deltagit i pensionärsresa till Mölle

 Ja

 Nej

Om du svarat ja, när: . ....................................................................................

 Ja

 Nej

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

Husdjursfri stuga önskas p g a allergi

Telefon. ...........................................................................................................................................................

För att söka ovanstående vecka fordras att sökande
har varit SCA-anställd och är pensionär.

F.d. arbetsplats...........................................................................................................................................
Pensionär sedan (datum) ....................................................................................................................

Välkommen med en ansökan till SCA Personalstiftelserna,
Kansliet, 851 88 Sundsvall senast 31 mars 2016.
Märk kuvertet ”Pensionärsresa”. Svar utgår vecka 16.

Resestipendium efter avslutad anställning
Ansökan om resestipendium
Resestipendium kan sökas av den som har

Villkor för resestipendium

• Minst 15 års anställning inom SCA och sluta• Avskedsgåva från SCA får inte vara värd mer än 5 000 kronor.
de/slutar sin SCA-anställning 1998 eller sena- • Stipendiet söks efter avslutad anställning, d v s när du inte längre uppbär lön från SCA.
re p g a arbetsbrist, avgångspension eller av
• Stipendiet kan endast sökas vid ett tillfälle.
fri vilja utan att ta ny anställning utanför SCA.
• Din ansökan måste vara beviljad innan du bokar din resa.
• Minst 10 års anställning inom SCA och sluta• Resan ska vara bokad inom ett år från det att din ansökan beviljats.
de/slutar sin SCA-anställning 1998 eller sena- • Resestipendiet gäller endast resor, kan inte ersättas med kontanter och omfattar inte
re p g a sjukersättning (tidigare sjukpension)
inköp av presentkort.
eller ålderspension.
• Resestipendiet är personligt och omfattar endast dig.
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 7 500 kronor.
På grund av skatteregler kan bidraget inte betalas ut direkt till dig. Resan kan inte bokas via internet.
Jag slutade/slutar min anställning (datum) ................................................................................
Jag kommer att erhålla ålders-/avgångspension/sjukersättning



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

(datum) ..........................................................................................................................................................

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

Personnummer ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Sökandens underskrift

Namn ..............................................................................................................................................................
Adress . ..........................................................................................................................................................

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

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

Intygar att ovanstående uppgifter är riktiga

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

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

E-post

............................................................................................................................................................

Arbetsplats ..................................................................................................................................................
Antal tjänsteår i SCA ...............................................................................................................................
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....................................................................................................................................
Personalchefs underskrift och SCA-stämpel eller org.nummer
....................................................................................................................................
Namnförtydligande
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Prislista
Visby

Grupp 1

Hel vecka
v 26-34
Grupp 1 = Ryska Gränd 2 B
Grupp 2 = Vallgravsg. 3, 3 1/2 tr

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

1 800

4 200

1 800

4 050

Innanför ringmuren
Utanför ringmuren

Borgholm
Hel vecka
v 26-27, 29-34

Grupp 2, 3 och 4

Grupp 3 = Vallgravsg. 3, 1 1/2 tr Utanför ringm.
Grupp 4 = Vallgravsg. 3, 3 tr
—”—

Grupp 1
Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

1 800

4 400

1 800

5 200

Hel vecka
v 25-35
v 37-47

Grupp 1

Hel vecka
v 25-35
v 36-39
v 40-47

Gullholmsbaden

Grupp 2

Grupp 1 = Badhusgatan 11 A   Grupp 2 = Slottsgatan 25

Mölle

Norrfällsviken

Grupp 2

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

1 800
1 800

5 200
3 700

1 800
1 800

3 100
2 050

Hel vecka
v 25-33
v 34-44
v 45-47

Vevelstad - Norge
Hel vecka
v 22-38

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

1 800
1 800
1 000

3 200
2 200
3 000

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

1 800
1 800
1 000

5 000
2 600
1 500

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

3 500

6 070

Grupp 1 = Stuga 21-24, 31-33 och Villan   Grupp 2 = Stuga 1-11, 16

Capri, Strömstad
Hel vecka
v 25
v 26, 33 (v 33 endast Grupp 1)
v 27-32
v 34
v 35
v 36-38
v 39
v 40-44
v 45-46

Grupp 1

Grupp 2

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800

4 400
5 400
7 400
3 900
3 400
2 400
1 900
1 700
1 200

1 800
1 800
1 800

4 900
5 900
8 100

Stockholm,
Göteborg

London, Prag,
Paris, Rom,
Barcelona

måndag–onsdag
(2 dygn) hyra 1 000 kr
onsdag–fredag
(2 dygn) hyra 1 000 kr
fredag–måndag
(3 dygn) hyra 1 500 kr

Hyra/vecka 3 500 kr
måndag–torsdag
(3 dygn) hyra 1 500 kr
torsdag–måndag
(4 dygn) hyra 2 000 kr

New York
Hyra/vecka 3 500 kr

Grupp 1 = Stuga 9, 10, 12, 14, 19, 21, 43, 44, 73, 88 (innerläge)
Grupp 2 = Stuga 1, 2, 4, 6, 7, 23, 27, 46, 47, 65, 69 (ytterläge)
Inflyttning lördag under mellan- och högsäsong v 18-39.
Lågsäsong v 7-18, 40-46, inflyttning fredag.
OBS! v 39 inflyttning lördag, utflyttning fredag.

Hel vecka
v 18-25, 36-44
v 26-35

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

1 000
1 800

3 000
2 200

Tärnaby
Hel vecka
v 18-24
v 25-37
v 38-44

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

1 000
1 800
1 000

1 200
1 200
1 000

Åre

Hyresavgift

Skattepl.
subv.

1 800

700

Jäckvik

Hel vecka
v 18-44

Hamra
Hel vecka
v 18-28, 38-44
v 29-37

Grupp 1

San Agustin,
Gran Canaria
Hyra/vecka 1 800 kr
+ skattepl. subv. 700 kr
Hyrestid max tre veckor.

Ett tips!
För att slippa få skatten på subventionen
som restskatt vid årets slut kan du be
personalavdelningen på din arbetsplats att
göra ett extra skatteavdrag varje månad i
stället.

Nerja
Hyra/vecka 3 500 kr
Hyrestid max två veckor.

Tavira

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

Hyra/vecka 3 500 kr
Hyrestid max två veckor.

Cape Coral,
Florida
Hyra 1:a veckan 4 900 kr
2:a–3:e veckan 3 600 kr/
vecka
Hyrestid max tre veckor.

Grupp 2

Hyresavg

Skattepl. subv.

Hyresavg

Skattepl. subv.

1 000
1 800

2 200
1 650

1 000
1 800

1 880
1 300

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

Sälen
Hel vecka
v 18-24, 32, 34-44
v 25
v 26-29, 31
v 30
v 33

Sälen
Hel vecka
v 18-25, 32-44
v 26-31
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Hundfjället
Hyresavg

Skattepl. subv.

1 000
1 000
1 800
1 800
1 000

800
1 300
500
2 100
2 900

Lindvallen
Hyresavg

Skattepl. subv.

1 000
1 800

2 700
1 900

Sälen
Hel vecka
v 18-24, 36-44
v 25
v 26-29, 31
v 30
v 32-33
v 34-35

Sälen
Hel vecka
v 18-24, 32-43
v 25, 44
v 26-31

Hållbrändan
Hyresavg

Skattepl. subv.

1 000
1 000
1 800
1 800
1 000
1 000

1 700
2 200
1 500
5 800
2 300
1 900

Orrliden
Hyresavg

Skattepl. subv.

1 000
1 000
1 800

1 000
3 000
200
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Stiftelsernas anläggningar i detalj
Totalt cirka 150 fritidsboenden erbjuds anställda och pensionärer från SCA i Sverige – alla av god standard och med attraktiva lägen. I storlek och utformning skiljer sig boendena från varandra och för att ge en tydligare bild visar vi här en detaljerad
sammanställning som komplement till den övriga presentationen.
Anläggning

Antal
Namn
hus/stugor/lgh

Jäckvik	  3
Tärnaby	  3
Åre	  3
Hamra
23
		
		
		
		
		
		
		
Sälen
15
		
		
		
Norrfällsviken	  8
Vevelstad - Norge	  1
Capri	  1
Gullholmsbaden	  1
Visby	  4
		
		
		
Borgholm	  2
	 	
Mölle
20
		
		
		
		
Stockholm	  5
		
		
		
		
Göteborg	  2
		
London	  3
		
Prag	  1
Paris	  2
		
Rom	  2
		
Barcelona	  1
New York	  1
San Agustin	  8
		
		
		
		
		
Nerja	  2
		
Tavira	  2
		
Cape Coral	  2
		

Rödingen, Öringen, Harren
Björnen, Vargen, Renen
176, 179, 180
Snöripan, Örnen, Renen,
Järven, Lämmeln
Björnen, Mården
Kaptensgården
Falken, Ugglan, Vråken
Stuga 7–113)
Sarven2)
Vajan2)
Lindvallen
Orrliden
Hållbrändan
Hundfjället
Stugorna A–H3)
Vevelstad
Hus 734)
Hus nr 28
Ryska gränd 2 B
Vallgravsgatan 3, 1 1/2 tr
Vallgravsgatan 3, 3 tr
Vallgravsgatan 3, 3 1/2 tr
Badhusgatan 11 A
Slottsgatan 25
Nr 1–9
Nr 10, 11 och 16
Nr 21–24
Nr 31–33
Villan2)
Kornhamnstorg 57
Funckens gränd 3
Banérgatan 46, 2 tr
Banérgatan 48, nb
Nybrogatan 16 1)
Gibraltargatan 19 C
Drottninggatan 71
Octavia House 16 och 26
Octavia House 49
Krocínova 3, Prag 12)
25 bis Rue Duvivier vån 2
25 bis Rue Duvivier vån 6
Via Paolo Albera 49
Via Norcia 24
Calle Aribau 662)
350 West 42nd Street2)
Rocas Rojas 518
Rocas Rojas 519
Los Caracoles 101
Los Caracoles 1032)
Los Caracoles 107
Los Car. 2042), 2062), 2072)
Edificio Bahia
Rio Marina
Rua de Sao Pedro
Rua Aurelia de Sousa
4310 SE 12th Avenue
1840 SW 50th Terrace

Hustyp
Hus

Bäddarnas förd.
VardSovrum rum

Extra
bäddar

Enkelhus
Radhus
Flerfam.hus

3		
3
3
1
3

2	  7
2	  6
2	  5

6
4
4

Enkelhus
Parhus
Enkelhus
Parhus
Enkelhus
Parhus
Parhus
Enkelhus
Parhus
Parhus
Parhus
Enkelhus
Enkelhus
Radhus
Enkelhus
Enkelhus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
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
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Flerfam.hus
Enkelhus
Enkelhus

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

4	  8
3
10
3	  9
2	  6
2	  7
3	  6
2	  5
3	  6
2	  6
3
10
2	  6
3	  6
4	  6
2	  6
1	  6
2	  4
2	  5
3	  5
2	  4
2	  6
3	  8
2	  6
1	  4
3	  6
3	  6
2	  6
1	  5
1	  4
13)	  5
2	  7
3	  6
1	  6
1	  6
2	  6
2	  4
2	  6
2	  4
3	  6
2	  6
3	  8
3	  6
1	  5
2	  6
2	  6
2	  6
2	  5
1	  2
2	  5
2	  5
1	  5
2	  4
2	  5
3	  8
3	  8

8*
6*
4
8		
1
6*
4*
2
1
6
4
1
6
6
6*
4
6*
6
6		
4
2
4
2
2
2
4		
1
5
4
6
8
4
2
2
2
6
6
4
2
2
3
2
2
2*
2
1
4
2
1
6
2
4
2
4
4
2
4
4
2
4		
6		
4
2
6
2
4
2
2
2
1
4
2
4
2
4
2
4
1
2
4
1
4
1
2
2
1
4
4
1		
6
2
6
2

1) Handikappvänlig
2) Begränsat handikappvänlig
3) En stuga begränsat handikappvänlig    4) 28 andelsveckor i andra hus
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Lgh

Antal
Sovrum Bäddar totalt

*)

1
2
1

Våningssäng med bredare undersäng
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Avsändare:
SCA Personalstiftelserna
851 88 Sundsvall

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 mars
2016. Ansök helst via www.scapersonalstiftelserna.com

B

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 kust- och fjällboende
Sommaren 2016
 Cape Coral
 Husvagnsplats Jäckvik
 Nerja
 Norrfällsviken
 Visby
 San Agustin
 Borgholm
 Capri
 Tavira
 Gullholmsbaden  Mölle
 Vevelstad
Betr bokning av fjällstuga under sommaren 2016 kan den bokas
redan nu. Gå in på www.scapersonalstiftelserna.com och boka valfri
period. Sök under Ledigt. Det går även bra att ringa 060-193370 och
boka ledig stuga.

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

Önskad vistelsetid

Önskemål om boende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




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

 Ja  Nej
 Ja  Nej

• Husdjur medföljer
• Husdjursfri stuga önskas

Jag har kontaktsätt brev men vill ändra till e-post
Jag har läst och tagit del av villkoren för av- och ombokningar
samt utebliven betalning, se sid 5.

Hyresansökan Stad/Utland och New York

 London
 Rom

 Prag
 Barcelona

 Paris
 New York

Önskad vistelsetid

Önskemål om boende

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

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

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

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

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

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

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

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

Postnr ...................................... Ort ..........................................................................................

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

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

Tel. bostad .................................................... Mobil ..............................................................

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

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

Hel vecka prioriteras!
Pers.nr .......................................................................................................... Pensionär 
Namn ...........................................................................................................................................
Adress..........................................................................................................................................

Arb.plats ........................................................ Tel. arb ..........................................................
E-post ............................................................................................. Anställd år....................




Jag har kontaktsätt brev men vill ändra till e-post

Lägenhet söks för: Antal personer: ..................………………....................................

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

Önskad vistelsetid

Önskemål om boende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIDPLAN

Söks för perioden

Kustboende
2016-06-18 – 2016-11-25
Algarve
2016-04-30 – 2016-10-01
Cape Coral
2016-06-11 – 2017-01-07
Nerja
2016-04-29 – 2016-09-30
San Agustin
2016-10-08 – 2017-05-06
Vevelstad
2016-05-29 – 2016-09-25
Stad/Sverige
2016-06-10 – 2017-01-06
Stad/Utland
2016-06-09 – 2017-01-05
New York
2016-06-09 – 2017-01-05
Besked lämnas under vecka 15 för alla fritidsboenden.




Jag har kontaktsätt brev men vill ändra till e-post
Jag har läst och tagit del av villkoren för av- och ombokningar
samt utebliven betalning, se sid 5.

