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V

älkommen till sommarnumret och en förnyad version av Din fritid! Våren är strax
här och det är dags att ansöka om fritidsboenden för sommaren och hösten.
Den stora nyheten för oss, som ni kunde läsa
om på vår hemsida och i sociala medier strax
före jul, är att Personalstiftelsen och Sociala
Fonden nu är gemensamma för SCA och Essity.
Att båda företagen skulle få ta del av vår
verksamhet var både företagen och de fackliga
organisationerna överens om redan på ett tidigt
stadium i processen med delningen av SCA.
Att det ändå tog större delen av 2017 innan
allt var klart beror på att stadgeändringar
måste godkännas av tillsynsmyndigheten och
att de har långa handläggningstider i dylika
ärenden. Vi samlar nu verksamheten under
namnet SCA och Essitys Personalstiftelser.
I praktiken innebär det att verksamheten fortsätter på samma vis som tidigare och att det
är SCA- och Essityanställda i Sverige, samt
anställda som gått i pension från sådan anställning, som får nyttja stiftelsernas resurser. Ni når
oss på samma sätt som tidigare och fördelningen
av fritidsboenden kommer även fortsättningsvis
ske utifrån antal anställningsår och tidigare
vistelse. Vi kommer inte att göra någon skillnad
på om den sökande kommer från SCA eller Essity.
Av praktiska skäl kommer stiftelsens hemsida,
bokningssida och epostadresser tillsvidare ligga
kvar på SCAs domäner.
För att komma till rätta med det tilltagande
problemet att man bokar upp flera fritidsboenden som sedan bokas av strax innan den
högre bokningsavgiften träder in kommer vi från
den 1 april 2018 att göra vissa ändringar kring

avbokningsavgifterna. Nytt är att vid avbokning
i intervallet 30-60 dagar innan inflyttning så är
avbokningsavgiften höjd till 500 kr. Den här
förändringen ger fler gäster möjlighet att besöka
våra anläggningar.
Vi fortsätter att koppla upp våra fritidsboenden
i den mån det är möjligt och inom kort kommer
vi att ha bredband på Hållbrändan och i Orrliden
i Sälen. Vi har också tecknat oss för bredband
i Jäckvik som förhoppningsvis blir installerat
under året.
För att öka tillgängligheten och minska nyckeladministrationen kommer vi under våren att
installera nyckelboxar i Stockholmslägenheterna
i Gamla stan.
Ansökan till våra fritidsboenden ska göras direkt
i vårt bokningssystem och den tidigare ansökningsblanketten som funnits i tidningen är borttagen. Vid behov kan ansökan skickas in
med post, kontakta då kansliet för en blankett.
Ansökan ska som vanligt vara oss tillhanda
senast den 31 mars.
Jag hoppas att ni alla får en bra avslutning
på vintern och en trevlig vistelse i våra fritidsboenden under sommaren och hösten. Vi ses
här i tidningen igen i oktober, till dess kan ni följa
oss på hemsidan och i sociala medier.

Patrik Jonsson
VD SCA & Essitys Personalstiftelser

NYTT BOENDE / KUSTBOENDE UTLAND
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NYTT BOENDE!

På den östra delen av kuststräckan Costa del Sol i den spanska
regionen Andalusien ligger staden Nerja. Turistorten är en av
de populäraste längs den spanska solkusten och det behagliga
mikroklimatet lockar besökare året om.
Staden är genuint spansk och till skillnad från andra kuststäder
saknar stadskärnan hög bebyggelse. De omkringliggande bergen sträcker sig ner till medelhavet och bildar flera bukter med
sandstränder. Utsiktsplatsen Balcón de Europa är ett känt landmärke och hit kommer man om man följer en av stadens gågator.
Ett annat kännetecken för området är Cueva de Nerja som är
Europas största grottsystem. Här kan man på egen hand eller
i sällskap av en guide utforska grottorna, deras stora salar och
världens största kolonn i kalksten.

FA K TA

Vårt boende
I Nerja hyr vi fyra boenden; tre lägenheter och ett radhus. Vårt
senaste tillskott är en lägenhet i Ladera del Mar. Lägenheten ligger
i ett suterränghus och har plats för fem personer. Balkong i söderläge finns med utsikt över gemensamt poolområde och havet.
Vårt radhus i Almijara är på två plan och har plats för fem personer.
Lägenheterna på Rio Marinas och Edificio Bahia har båda plats
för fem personer och ligger på entréplan samt våning två.

Boende: 3 lägenheter & 1 radhus
Antal bäddar: 5
In- och utflytt: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben

San Agustin
I den spanska provinsen Las Palmas ligger semesterorten
San Agustin. Staden är södra Gran Canarias äldsta turistort och
är populär hos barnfamiljer och bland dem som söker lugn och
ro. Det finns en stark svensk koppling på resmålet och det är
många svenskar som bor här eller återvänder för semester.
Ett solsäkert klimat, avslappnad atmosfär och en långgrund
lavafärgad sandstrand kännetecknar San Agustin. Det finns gott
om restauranger, men när det gäller barer och nattliv får man ta
sig till närliggande Playa del Inglés där utbudet är större.
För den aktiva finns en lång strandpromenad och i de
omkringliggande bergen finns både vandrings- och cykelleder. Ett annat sätt att utforska Gran Canaria på är att hyra bil.
Vägarna är i generellt bra skick och det är ett smidigt sätt att
i egen takt utforska ön och alla dess sevärdheter.
Vårt boende
I området Los Caracoles, med närhet till stranden, har vi åtta
bungalows i varierande storlek varav två är nyinköpta. Plats finns
för 2-6 personer och varje bungalow har en egen solaltan. Pool
finns ej på anläggningen. I området Rocas Rojas, cirka tio minuters
promenad från stranden, har vi två bungalows. Dessa är utrustade
med kök, vardagsrum, badrum, tre sovrum, en solaltan och plats
finns för sex personer. I området finns tre poolområden.

FA K TA

Nerja

Boende: 10 bungalows
Antal bäddar: 2-6
In- och utflytt: Lördag
Handikappvänligt: Begränsat i 103, 204, 206, 207, 110, 111
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben
SOMMAR 2018

|3

KUSTBOENDE UTLAND
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På den kroatiska kusten cirka 20 kilometer från Split ligger
området Jesenice och hamnstaden Sumpetar. Den lilla byn ligger
skyddad i en vik med det Adriatiska havet som närmaste granne. Området har en lång tradition inom varvsindustrin och än
idag restaureras här gamla segelfartyg i trä. Dessa fartyg används
främst inom turismen och det är möjligt att göra både dagsutflykter och flerdagsturer.
Det finns flera välskötta stränder i Sumpetar där ett mindre
utbud av vattenaktiviteter erbjuds. I serviceutbud finns det man
behöver under sin vistelse, men vill man ha mer att välja på ligger
hamnstaden Omis cirka sju kilometer söderut.
Omis ligger vid Cetinaflodens mynning och floden ger
möjlighet till att prova fartfyllda aktiviteter såsom forsränning
och canyoning.

På den östra delen av Algarvekusten i Portugal, drygt fyra mil från
Faros flygplats, ligger den lilla staden Tavira. Byn har en liten aktiv
hamn och fisket är en viktig sysselsättning bland invånarna.
De stora massorna med turister har ännu inte hittat hit och
fiskebyn med sina kakelbeklädda hus och gamla kyrkor har
kunnat behålla sin pittoreska atmosfär. Floden Gilão flyter
genom de gamla delarna av staden och längs med flodkanten
finns restauranger, caféer, småbutiker och byns saluhall.
Gränsande till Tavira ligger naturreservatet Ria Formosa
som har ett rikt fågelliv, vida vyer, vattenvägar och laguner. Ett
stenkast utanför kusten ligger ön Ilha de Tavira som har en av
Algarveregionens finaste sandstränder. På ön finns även restauranger, barer samt affärer och hit kan man åka med badbåt från
Tavira.

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

Vårt boende
Den ena lägenheten vi hyr ligger på andra våningen på Rua de
São Pedro och har plats för fyra personer. Den är utrustad med
kök, vardagsrum, två sovrum, två badrum, två balkonger och
en terrass. Den andra lägenheten vi hyr ligger en trappa upp på
Rua Aurélia de Sousa och är en penthouse-lägenhet med plats
för fem personer. Den är utrustad med kök, vardagsrum, två sovrum, två badrum, balkong och en takterrass.
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Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 5
In- och utflytt: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Ante Starcevica 8
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Tavira

FA K TA

Sumpetar

Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 4-5
In- och utflytt: Lördag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Rua Aurélia de Sousa 10, Rua de São Pedro 34

KUSTBOENDE UTLAND
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På Floridas västkust vid den Mexikanska Golfen ligger villastaden Cape Coral. Här finns över 600 kilometer med söt- och
saltvattenskanaler och lokalbefolkningen har gett staden smeknamnet ”båtägarnas paradis”. Från flygplatsen i Fort Myers tar
det drygt en halvtimme till Cape Coral och att hyra bil är så gott
som ett måste för att ta sig runt i området.
Läget vid den Mexikanska golfen ger ett stort utbud av milslånga sandstränder, tropiska öar och områden lämpliga för sportfiske. För den golfintresserade finns det flertalet banor som är
spelbara året om.
Vill man bryta av lugnet i Cape Coral med mer storstadspuls
ligger hamnstaden Miami cirka tre timmar bort. Kör man lika
länge norrut når man Orlando med sitt stora utbud av nöjesparker för besökare i alla åldrar.

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

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

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

FA K TA

Vevelstad

FA K TA

Cape Coral

Boende: 2 hus
Antal bäddar: 8
In- och utflytt: Lördag
Handikappvänligt: Begränsat
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben

Boende: 1 stuga
Antal bäddar: 6
In- och utflytt: Söndag
Handikappvänligt: Ja
Husdjur: Ja
Adress: Se boendeinformation på webben
SOMMAR 2018
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STADSBOENDE SVERIGE

Göteborg

Stockholm

På Västkusten vid Göta kanals mynning ligger Sveriges näst
största stad Göteborg. Staden har trots sin storlek lyckats behålla
sin småstadscharm och avslappnade atmosfär. Här blandas ett
stort utbud av nöjen och pulserande shoppingstråk med gröna
parker och trädgårdar.
Närheten till havet och skärgården ger goda möjligheter för
båtturer till någon av alla öar och fiskebyar. Fisk och skaldjur är
givet på menyerna i Göteborg men det kulinariska utbudet är
stort och det finns något för alla smaker.
Det är lätt att ta sig fram i staden, både till fots och med kollektivtrafik, och det finns flera kända platser att besöka. Ett exempel
är den karaktäristiska Feskekörka som byggdes under 1800-talet
och som idag inhyser både restauranger och en stor fisk- och
skaldjursmarknad.

Placerad mellan Mälaren och Östersjön ligger Nordens största tätort och den svenska huvudstaden Stockholm. Staden har
fått smeknamnet ”Nordens Venedig” och syftar till att den
i likhet med den italienska staden Venedig är uppbyggd av flera
öar.
Förutom ett unikt vattenlandskap har Stockholm flera grönområden och parker som tillsammans utgör drygt 40% av
stadens yta. Som i många andra europeiska storstäder finns här
ett brett utbud av kulturella sevärdheter, nöjen och shopping.
På Norra Djurgården ligger Sveriges största museum – det
Naturhistoriska riksmuseet. Här stillas nyfikenheten för den som
är intresserad av universums, jordens och människans utveckling. På en 760 kvadratmeter stor kupolformad bioduk i salongen
Cosmonova kan man uppleva storslagna filmäventyr i 3D.

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

Vårt boende
Vi har fem centralt belägna lägenheter; tre på Östermalm
och två i Gamla stan. Lägenhetena är av varierande storlek
och har plats för 4-7 personer. Till samtliga boenden finns
goda förbindelser med kollektivtrafik såsom tunnelbana och
bussar. Stora delar av Stockholms utbud av nöjen, restauranger
och shopping går att nå på gångavstånd från våra boenden.

FA K TA

FA K TA
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Boende: 1 lägenhet
Antal bäddar: 6
In- och utflytt: Måndag, onsdag, fredag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Gibraltargatan 19 C

SOMMAR 2018

Boende: 5 lägenheter
Antal bäddar: 4-7
In- och utflytt: Måndag, onsdag, fredag
Handikappvänligt: Nybrogatan 16
Husdjur: Nej
Adress: Se boendeinformation på webben

STADSBOENDE UTLAND

Barcelona

London

På Spaniens nordöstra kust mellan floderna Llobregats och
Besós mynningar ligger landets näst största stad Barcelona.
Staden är huvudstad i den autonoma regionen Katalonien och ett
uppskattat resmål bland turister. Här kan man kombinera sandstränder och bad med ett pulserande storstadsliv.
Stadskärnan har flera bevarade medeltida byggnader men även
en mer modern arkitektur har satt sin prägel på staden. I likhet
med andra storstäder finns det ett brett utbud av sevärdheter,
restauranger och nöjen. För den konstintresserade finns det flera
museer att besöka och ett av de mest kända är Picasso-museet.
Barcelona är även känt för sin fotboll i världsklass. Fotbollslaget FC Barcelonas hemmarena Camp Nou är Europas största
arena och används förutom till fotboll även till konserter.

Storbritanniens huvudstad London är en populär turiststad dit
många besökare väljer att återvända. Floden Themsen rinner
genom staden och delar den i två vilket har bidragit till de broar
som blivit en klassisk del av stadsbilden.
London har historiskt sett haft ett starkt inflytande på kultur,
politik och handel, och räknas idag som en världsmetropol när
det kommer till dessa områden. Restauranger och nöjen finns det
gott om och i olika prisklasser. Till vissa sevärdheter kan det vara
bra att köpa biljetter i förväg för att slippa långa köer.
För den som vill ta en paus från det pulserande stadslivet finns
Hyde Park vid sjön Serpentine. Här finns flera promenadstråk att
strosa längs med och en del restauranger samt caféer att besöka
när hungern gör sig påmind.

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

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

FA K TA

FA K TA
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Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 6
In- och utflytt: Juni-augusti torsdag, övrig tid även måndag
Handikappvänligt: Begränsat
Husdjur: Nej
Adress: Carrer de Enamorats 117, Carrer d’Aribau 66

Boende: 3 lägenheter
Antal bäddar: 4-6
In- och utflytt: Juni-augusti torsdag, övrig tid även måndag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Octavia House, Medway Street
SOMMAR 2018
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STADSBOENDE UTLAND
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I nordöstra USA ligger landets folkrikaste stad och världsmetropolen New York. Staden är uppdelad i fem stadsdelar och
utmärkande för stadsbilden är dess höga skyskrapor och det
rutnät som gator och avenyer utgör.
Här finns alltid något nytt att upptäcka och sevärdheterna
är många, bland de mest kända finns Frihetsgudinnan, Wall
Street och Broadways teaterdistrikt. Till populära turistattraktioner, kultur- och sportevenemang kan det vara bra att köpa
biljetter i förväg.
New York är en mångkulturell stad vilket avspeglas
bland annat i matupplevelserna och utbudet av restauranger, barer och caféer. Här finns allt från lyxkrogar till billiga
snabbmatsställen. Vissa helger håller den hyllade matmarknaden Smorgasburg i Brooklyn öppet, en populär matfest med
100-talet matstånd som lockar tusentals med besökare.

Den franska huvudstaden Paris, även känd som romantikens
stad, är ett populärt och välbesökt resmål. Staden delas i två
delar av floden Seine och själva innerstaden är indelade i tjugo
distrikt, så kallade arrondissement. Två öar i floden utgör stadens
historiska kärna och här ligger bland annat den kända katedralen
Notre-Dame.
Paris är en grön stad med många parker och öppna fält. Längs
med Seine finns promenadstråk och ett 30-tal broar som tar en
mellan stadsdelarna. Sevärdheterna är många och bland de mest
kända finns Eiffeltornet och konstmuseet Louvren.
Paris anses vara modets och gastronomins huvudstad och har
ett stort utbud av modevaruhus och restauranger. En klassisk
rätt är den franska pannkakan crêpes som kan beställas både på
serveringar och i matstånd längs gatorna.

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

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

FA K TA

Paris

FA K TA

New York
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Boende: 1 lägenhet
Antal bäddar: 5
In- och utflytt: Torsdag
Handikappvänligt: Begränsat
Husdjur: Nej
Adress: 350 West 42nd Street

SOMMAR 2018

Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 4-6
In- och utflytt: Juni-augusti torsdag, övrig tid även måndag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: 25 bis Rue Duvivier

STADSBOENDE UTLAND

Prag

Rom

Vid floden Moldau ligger Tjeckiens största stad och tillika huvudstad Prag. Staden brukar delas in i två delar - den nya och den gamla.
Den gamla stadskärnan är välbevarad och har utsett till kulturminne
på UNESCO:s världsarvslista.
Arkitekturen i staden är imponerande och här finns alla
byggstilar representerade. De historiska sevärdheterna är många
och det är lätt att ta sig runt antingen till fots eller med kollektivtrafik.
När det kommer till mat är valmöjligheterna stora och det går
att äta gott från både det lokala och internationella köket.
Tjeckien är känt för att brygga god öl och det finns pubar
i stort sett överallt. För den som vill lära sig mer om öltillverkning erbjuder många bryggerier guidade turer i sina lokaler och
provsmakningar.

I centrala Italien ligger landets huvudstad Rom, Den eviga staden,
som sedan antiken varit historiens viktigaste centrum. Den historiska stadskärnan är klassad som världsarv av UNESCO och det
finns mängder av monument och sevärdheter att uppleva.
En av stadens mest kända symboler är amfiteatern Colosseum
som utsetts till ett av världens sju nya underverk. Även Vatikanen
och den katolska kyrkans centrum är välkänt och lockar tusentals besökare varje dag. Möjligheterna till shopping är stora och
här finns allt från småbutiker och marknader till designerbutiker
i kvarteret vid den Spanska trappan.
Utbudet av restauranger är mycket stort och det italienska
köket har gjort sig känt för sin goda mat. I Rom kan den avnjutas i olika prisklasser, på enklare restauranger eller på finare
lyxkrogar.

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

Vårt boende
I samma kvarter strax utanför den gamla stadsmuren finns våra
två lägenheter. De ligger på fjärde respektive femte våningen och
hiss finns i båda byggnaderna. Lägenheterna är utrustade med
kök, vardagsrum, badrum, 2-3 sovrum, balkong eller terrass och
har plats för 6-8 personer. Lägenheterna ligger i ett bostadsområde med en lummig park som granne och med en promenad
på cirka tio minuter kommer man till närmaste mataffär.

FA K TA

FA K TA
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Boende: 1 lägenhet
Antal bäddar: 6
In- och utflytt: Juni-augusti torsdag, övrig tid även måndag
Handikappvänligt: Begränsat
Husdjur: Nej
Adress: Krocínova 3

Boende: 2 lägenheter
Antal bäddar: 6-8
In- och utflytt: Juni-augusti torsdag, övrig tid även måndag
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Via Paolo Albera 49, Via Norcia 24
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På västkusten cirka sju kilometer från Strömstad ligger naturreservatet Capri. I anslutning till reservatet finns en båthamn och
en semesteranläggning med hus inspirerade från de bohuslänska
fiskelägena.
Här är soltimmarna många och områdets sand- och klippstränder lockar badsugna besökare. I den omkringliggande
naturen finns flera promenadstigar och en av lederna sträcker sig
in till Strömstad. I Strömstad finns restauranger, caféer, gallerior och hantverksbutiker att besöka. Härifrån är det även möjligt
att ta färjan ut till Kosteröarna och besökscentret Naturum
Kosterhavet som ligger på Sydkoster. På centret kan man lära sig
mer om Kosterhavets marina nationalpark, få tips på utflyktsmål
och besöka deras klappakvarium där man får närkontakt med
några av havets djur.

I Bohusläns ytterskärgård ligger Gullholmen som i dagligt tal
syftar till de två öarna Härmanö och Gullholmen.
Ön Gullholmen är ett av västkustens äldsta och mest tätbebyggda fiskelägen och huserar idag mest sommargäster. Många
av de äldre husen är bevarade och här finns både ståtliga kaptenshus och enklare fiskarstugor. Den sju hektar stora ön binds samman med den betydligt större ön Härmanö genom en gångbro.
Härmanö är Bohusläns största naturreservat där endast den
östra delen är bebyggd. Naturen präglas av den brutna gnejsberggrunden och klipporna samt havet som lockar till både fiske
och bad. Det finns flera vandringsleder i naturreservatet och når
man öns sydspets, Härmanö huvud, kan man njuta av en storslagen utsikt över skärgården.

Vårt boende
På semesteranläggningen Capri har vi ett andelshus på ett och
ett halvt plan. Huset är utrustat med kök, vardagsrum, badrum,
två sovrum, solaltan och har plats för sex personer. Förutom
vårt eget hus har vi 28 andelsveckor förlagda i liknande hus.
På anläggningen finns pool, barnpool, bastu och en lekplats.
I receptionen kan man få tips på aktiviteter i området och hyra
båt, tennisbanor, bouleklot samt utrustning för bangolf.

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

FA K TA

Gullholmen

FA K TA

Capri/Strömstad

Boende: 1 hus (nr 73) + 28 andelsv. fördelade i andra hus
Antal bäddar: 6
In- och utflytt: v.25-35 lördag, övrig tid valfritt
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Tillåtet i alla hus förutom nr 73
Adress: Caprivägen 63
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Boende: 1 hus
Antal bäddar: 6
In- och utflytt: v.25-35 lördag, övrig tid valfritt
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
Adress: Gullholmsbaden stuga 28

KUSTBOENDE SVERIGE

Ute på Kullahalvön på den skånska västkusten ligger det lilla
samhället Mölle. Ursprungligen var platsen ett fiskeläge men blev
under 1890-talet en av Sveriges första badorter och därmed en
välbesökt turistort.
Mölle är än idag en populär ort för sommarturister och ett
omtyckt utflyktsmål, speciellt bland danskar. Läget vid Kullabergsområdets naturreservat inbjuder till naturupplevelser och
ett omfattande nät av stigar leder genom bokskogar, upp på
bergstoppar och till grottor som bildats i bergen. Det finns flera
vikar att bada i men även tre mer uttalade badplatser.
På Kullahalvön finns också en av Sveriges äldsta och vackraste
golfbanor. Här kan den lite mer erfarne golfspelaren, med högst
36 i handicap, gå en runda på den natursköna och utmanande
banan.

I det världsarvsklassade området Höga Kusten ligger den
gamla fiskebyn Norrfällsviken. Fiskeläget är över 350 år
gammalt och längs med vattnet ligger de röda små sjöbodarna på rad. Bakom sjöbodarna och på andra sidan den smala
bygatan finns små bostadshus och ett kapell, vilka byggdes i ett
mer skyddat läge en bit från havet.
I anslutning till fiskeläget ligger Norrfällsvikens naturreservat
med stora klapperstensfält och med röda granitklippor som ger
området sin speciella färg. Vid reservatet ligger Storsands havsbad med en långgrund sandstrand där man kan bada med utsikt
över Höga Kustens skärgård.
Under sommarsäsongen finns möjlighet att äta en bit mat
på restaurangerna i gästhamnen ”Marinan” och i fiskeläget.

Vårt boende
I vår fritidsby finns 20 stugor i varierande storlek med plats för
4-6 personer. På anläggningen finns en samlingslokal, en utomhuspool för barn och en simhall med uppvärmd bassäng samt
dam- och herrbastu. Vår reception har öppet vecka 24-33 med
kiosk och försäljning av nygräddat bröd på morgnarna. Här kan
man även låna cyklar, grill, bouleklot och motorbåt.

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

FA K TA

Norrfällsviken

FA K TA

Mölle

Boende: 20 stugor
Antal bäddar: 4-6
In- och utflytt: v.25-35 lördag, övrig tid valfritt
Handikappvänligt: Villan
Husdjur: Tillåtet i stuga 3, 6, 10 & 24
Adress: Mossvägen 2

Boende: 8 stugor
Antal bäddar: 6
In- och utflytt: v.25-35 lördag, övrig tid valfritt
Handikappvänligt: Stuga G, stuga H - begränsat
Husdjur: Tillåtet i stuga F & H
Adress: Se boendeinformation på webben
SOMMAR 2018 |
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Visby

Hamra

Den gotländska centralorten Visby har fått smeknamnet Rosornas och ruinernas stad och är en av de bäst bevarade medeltida
städerna i Skandinavien. Staden finns med på UNESCO:s världsarvslista och är ett av Sveriges populäraste resmål.
Minnesmärkena från stadens storhetstid är många och det
kanske mest signifikanta för stadsbilden är Ringmuren som
byggdes runt den dåvarande staden på 1200-talet. Att promenera
innanför och utanför muren är ett bra sätt att uppleva stadens
kulturhistoria, sevärdheter och modernare delar.
Vill man utforska mer av Gotland och öns karaktäristiska landskap så kan man satsa på att hyra cykel eller bil. Längs kusterna
varvas långa sandstränder med klapperstensfält och öns växtlighet är artrik med många olika sorters orkidéer.

Mellan Tänndalen och Fjällnäs i västra Härjedalen ligger
Hamrafjället och vår största fritidsby. Hamrafjället är känt för
sin rika fjällflora och med över 400 olika arter har det fått smeknamnet Blomsterfjället.
Här kan du vandra och uppleva naturen på nära håll. Fiskevatten med ädelfisk är det gott om, både lättillgängliga i dalgången och mer svåråtkomliga på högfjället. Tännån och Ljusnan
porlar fram i närheten och vattenaktiviteter som paddling och
forskajak är populärt.
Tar man bilen cirka fem mil västerut når man den norska bergstaden Röros som är en av få gruvstäder i världen som finns
med på UNESCO:s världsarvslista. Här kan man prova på gruvvandring, smaka livsmedel typiska för området och gå på guidade
turer i det gamla gruvsamhället.

Boende: 2 lägenheter & 1 hus
Antal bäddar: 5-6
In- och utflytt: Lördag
Handikappvänligt: Begränsat i huset
Husdjur: Nej
Adress: Vallgravsgatan 1 & 3, Valdermarsgatan 15 A
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Vårt boende
I vår fritidsby finns 24 stugor/lägenheter med varierande
storlek. De har plats för 5-8 personer och till varje boende finns en tillhörande parkeringsplats. I fritidsbyn finns även
ett servicehus med sällskapsutrymme, tvättstuga, dam- och
herrbastu samt ett förråd med förbrukningsartiklar och
husgeråd att hämta vid behov till boendena. Två rastgårdar för
hundar finns på anläggningen och bokas direkt på plats.

FA K TA

FA K TA

Vårt boende
Fem minuters gångväg från Visby centrum finns två hyrda
lägenheter på samma gata. Lägenheterna är av varierande storlek och har plats för fem personer. Båda har balkong med
utsikt över havet och ringmuren. Fem minuters gångväg från
Östercentrum finns ett hyrt hus med plats för sex personer.
Huset är i ett och ett halvt plan och har en tillhörande altan.
Hyresperioden för lägenheterna är vecka 26, 28-33 och för huset
vecka 25-26, 28-33.

Boende: 24 stugor/lägenheter
Antal bäddar: 5-8
In- och utflytt: Valfritt
Handikappvänligt: Sarven, Vajan och begränsat i stuga 11
Husdjur: Tillåtet i stuga 6, 10 & 11, Kaptensgården, Renen,
Ugglan A & B
Adress: Se boendeinformation på webben

FJÄLLBOENDE SVERIGE

Jäckvik

Sälen

Vid Sveriges djupaste insjö Hornavan i Lappland ligger byn
Jäckvik. Här har fjället Pieljekaise med sin fjällbjörkskog en
framträdande roll i landskapet och erbjuder goda möjligheter till
friluftsaktiviteter året runt.
Stigarna är många att upptäcka och den kända vandringsleden
Kungsleden löper över fjället samt passerar byn. Under hösten
finns goda chanser till att hitta både svamp och bär på fjällturen.
Det är även mycket myrmark i området där hjortron gärna växer.
För sportfiskaren finns flera fiskrika vatten och våra gäster har
möjlighet att gratis nyttja fisket i två områden som Personalstiftelserna arrenderar.
Jäckvik är en liten by sett till antalet fasta invånare men har
däremot många fritidsboenden. I byn finns de nödvändigheter
man kan tänkas behöva för sin vistelse.

Mot den norska gränsen i västra Dalarna ligger Sälen som är en
del av Sveriges sydligaste fjällvärld. Själva tätorten Sälen brukar
benämnas som Sälen by för att urskilja den från friluftsanläggningarna på Sälenfjällen.
Naturen på fjällen upplevs med fördel under barmarkssäsongen till fots, cykel eller från hästryggen. Du kan även njuta av
utsikten över fjällvärlden från den golfbana som ligger cirka
500 meter över havet och som bjuder in till spel på kuperade
banor.
Vid Svansjön i Lindvallen finns en höghöjdsbana med hinder
som utmanar i både balans och klättring högt ovanför marken.
För sällskap med mindre barn kan djuren på Lindvallens Fäbod
locka till en dagsutflykt. Vid fäboden finns även ett café samt
möjlighet till femkamp och att spela minigolf.

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

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

FA K TA

FA K TA
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Boende: 3 stugor
Antal bäddar: 7
In- och utflytt: Valfritt
Handikappvänligt: Nej
Husdjur:Tillåtet i stugorna Harren & Rödingen
Adress: Mossljungsvägen 1, 3 & 5

Boende: 15 stugor
Antal bäddar: 6-8
In- och utflytt: Valfritt
Handikappvänligt: Hållbrändan begränsat
Husdjur: Tillåtet i Hållbrändan 3A, Vargen, Ugglan A & B
Adress: Se boendeinformation på webben
SOMMAR 2018 |
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Tärnaby

Åre

I Storumans kommun ligger den lappländska tätorten Tärnaby.
Byn ligger längs med Blå vägen som är en internationell turistväg som tar dig från Norge till Sverige, Finland och slutligen
Ryssland. Cirka 18 kilometer från Tärnaby ligger Hemavan och
tillsammans tillhör orterna Vindelfjällens naturreservat som är
Europas största obrutna vildmarksområde.
Här kan man under barmarkssäsongen vandra i sin egen
takt utmed lederna på fjället eller hitta nya vägar i den obanade
terrängen. Vill man ta sig fram i ett högre tempo på fjällturen
finns möjlighet att hyra cykel. I Hemavan finns en sommarlinbana med cykelfästen som tar dig upp på fjället där du kan
ansluta till bland annat Kungsleden.
I området finns det gott om fiskevatten med möjlighet till
både strömfiske och sjöfiske i dalgångar eller på kalfjället.

I västra Jämtland i dalgången intill Åresjön ligger Åre. Orten är
en av Sveriges mest kända turistorter i fjällen och kännetecknas
speciellt av fina skidområden under vintersäsongen.
Under barmarkssäsongen finns det mycket att uppleva i området och det är inte lika turisttätt som under vinterhalvåret.
Cykelsporter med mountainbike är vanligt förekommande på
fjället och det finns flera ställen att hyra cyklar. Gillar man att
uppleva naturen till fots finns flera ledsystem att välja på och
i den mer orörda terrängen växer både svamp och bär.
För den som gillar mer actionfyllda naturupplevelser är forsränning, hängflygning och klättring något att prova på. Här
finns även Europas största Zipline-park med banor i varierad
svårighetsgrad som passar både barnfamiljer och den adrenalinsökande äventyraren.

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

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

FA K TA

FA K TA
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Boende: 3 stugor
Antal bäddar: 6
In- och utflytt: Valfritt
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Tillåtet i stugan Renen
Adress: Semestervägen 50, 52 & 54
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Boende: 3 lägenheter
Antal bäddar: 5
In- och utflytt: Valfritt
Handikappvänligt: Begränsat
Husdjur: Lägenhet 176
Adress: Fjällbyvägen 30

Så hyr du fritidsboenden

http://fritid.sca.com
FOTO: PIXABAY

På vår bokningssida kan du se lediga boenden, göra ansökningar och
bokningar. Finns det inget ledigt kan du registrera dig för bevakning
av återbud och få ett mail så snart en avbokning sker på resmålet.

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

För de anläggningar där nyckel skickas
ut eller där nyckeln hämtas direkt på
plats (vissa sommaranläggningar) sker ingen
automatsikt bokning om det är mindre
än tio dagar kvar till inflyttning. Sådana
ansökningar måste manuellt godkännas av
kansliet vilket normalt sker samma eller
nästkommande arbetsdag.
Var noga med att läsa boendeinformationen
som bifogas i bokningsbekräftelsen då den
uppdateras kontinuerligt.

Avbokning
Vid avbokning inom tre dagar utgår ingen avbokningsavgift. I övrigt gäller våra
avbokningsregler, se sidan 17 eller under
fliken FAQ på bokningssidan.
Du kan själv göra en avbokning i systemet
under Mina sidor och rubriken Fritidsboende. Där klickar du på Bokningar,
väljer den aktuella bokningen och klickar
på ”Avboka” längst ut till höger. Fyll i uppgifterna och klicka på ”Avboka” längst ner
på sidan till vänster.
Orsakas avbokningen av nära anhörigs
dödsfall eller sjukdom/skada inom familjen och som kan styrkas av läkarintyg,
kryssar du i ”Läkarintyg”. Då utgår ingen
avbokningsavgift och eventuell inbetald
hyra återbetalas till det konto du anger när
vi fått ditt läkarintyg.
Vi kontrollerar avbokningsbegäran normalt
samma eller nästkommande abetsdag. När
kontroll genomförts och vi fått eventuellt
läkarintyg skickas ett mail med information
om belopp att betala eller att återfå.

Återbudsbevakning
Har du kontaktsätt e-post kan du registrera
dig för bevakning av återbud på önskade
anläggningar. Vid ett återbud skickas ett
automatiskt mail ut. Logga då in för att
göra en bokning, observera att det är ”först
till kvarn”-principen som gäller för att boka
boendet.
Du kan registrera dig för återbud under
Mina Sidor, rubriken Fritidsboende och
Bevakningar.
Bevakningsperioden som anges måste överensstämma med respektive anläggnings
bokningsperiod, som du hittar på sidan 17
eller i systemet under Anläggningar och
fliken Information.
Exempel på återbudsbevakning:

Du vill bevaka återbud av helger i Stockholmslägenheterna. För helger har boendet
bokningsperioden fredag-måndag. Du måste
då ange den perioden även om du avser att
vistas där endast fredag-söndag. Anger du en
kortare period fungerar inte bevakningen.
SOMMAR 2018 |
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Bra att veta...
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För att hyra Personalstiftelsernas
boenden ska du vara SCA- eller
Essity-anställd i Sverige. Även
tidigare anställda som gått i
pension från en sådan anställning har möjlighet att söka
fritidsboenden.
Att hyra fritidsboenden är en personlig
förmån och ett boende får inte hyras för att
sedan överlåtas till exempelvis familjens
barn. Ansökan om boende ska lämnas via
vår bokningssida och kommunikationen
sker i huvudsak via e-post. Har du inte
tillgång till en dator kan du kontakta
kansliet för att få en ansökningsblankett
skickad till dig.
Förhållningsregler
Antalet boenden inklusive gäster får inte
överstiga tillåtet antal bäddar. Alla våra
boenden är utrustade för självhushåll.
I Jäckvik, Hamra och Mölle finns även tillgång till en gemensamhetsanläggning.
Rökning är förbjudet i våra boenden
och med hänsyn till allergiker får djur
endast vistas i de boenden som är avsedda
för gäster med husdjur. Det är viktigt att
ange i ansökan om husdjur medföljer så
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Våra boenden
Uthyrningsverksamheten bygger på att du som gäst är rädd om våra boenden och följer
uppsatta riktlinjer. Var extra mån om de boenden som vi får möjligheten att hyra och
ha i åtanke att det är hyresvärdens personliga egendom som lånas ut.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäckvik
Tärnaby
Åre
Hamra
Sälen
Mölle
Norrfällsviken
Capri
Gullholmen
Stockholm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

rätt boende kan tilldelas. Den som röker inomhus eller tar med husdjur till ett
husdjursfritt boende kommer att debiteras
för saneringskostnaden. Vad som gäller för
respektive boende går att läsa i detaljplanen
på sidan 19.
Handdukar, sänglinnen och avresestädning ingår på våra boenden i Barcelona,
London, New York, Paris, Prag, Rom,
Sumpetar, San Agustin, Cape Coral och
Nerja-anläggningarna Edificio, Rio Marinas,
och Ladera del Mar. På Nerja-anläggningen Almijara och i Tavira ingår handdukar
och sänglinne men inte avresestädning.
I de boenden som avresestädning inte

Hyrda boenden:
• Nerja
• Tavira
• Sumpetar
• Vevelstad
• Visby

ingår är du skyldig att städa hela boendet
innan avresa. Bristfällig städning debiteras
och vid upprepade förseelser stängs man av
och får inte nyttja stiftelsernas resurser.
I Hamra, Sälen, Göteborg, Tavira och
Nerja är det möjligt att beställa avresestädning. För boendena i Sverige kan avresestädningen beställas med RUT-avdrag.
Ansökan och fördelning
För samtliga boenden finns ett poängberäkningssystem där anställningsår ger
pluspoäng medan tidigare vistelse på
samma anläggning ger minuspoäng, så
kallade belastningspoäng.

Vid flera sökande till samma period och
boende har den med högst poäng förtur,
dock har anställda företräde framför pensionärer vid fördelningen. Observera att
belastningspoängen gäller för varje anläggning, så om du exempelvis fått ett boende
i Hamra så påverkar inte det din chans att få
ett boende i Sälen.
Bokningar i kust- och fjällstugor under lågsäsong påverkar inte möjligheten att bli tilldelad en stuga under högsäsong.
Fördelning av boende sker två gånger
om året. När en fördelning är klar skickas
besked ut till de som ansökt. Därefter är
det möjligt att under rubriken Ledigt i bokningssystemet se vad som finns kvar att
hyra. Den som inte får sitt sökta boende
eller är intresserad av en anläggning som är
fullbokad kan lägga en återbudsbevakning,
se instruktion på sidan 15.
Belastningspoängen är densamma oavsett
om du får ditt boende via en fördelningsansökan eller en ledigtansökan. Detta innebär
att det är samma förutsättningar för den som
ansöker om boende i god tid som den som
har kort framförhållning.
I Jäckvik finns sju uppställningsplatser för
husvagnar. Uthyrningsperioden är november-maj. Mer information om platserna
finns i bokningssystemet under Jäckvik.
Ansökan till husvagnsplatserna görs via
mail till info.personalstiftelserna@sca.com
Regler vid avbokning
Om du behöver avboka ditt boende så
gäller följande avgifter:
- Avbokning inom tre dagar efter gjord
bokning utgår ingen avgift
- Avbokning mer än 60 dagar före inflyttningsdagen debiteras 200 kr

- Avbokning 60-30 dagar före inflyttningsdagen debiteras 500 kr
- Avbokning mindre än 30 dagar före inflyttningsdagen debiteras hela hyresavgiften
Om du redan betalat hyran dras avgiften från
det inbetalda beloppet i samband med eventuell återbetalning. Vid en avbokning tas den
skattepliktiga subventionen bort. Orsakas
en avbokning av nära anhörigs dödsfall eller
sjukdom/skada som kan styrkas av läkarintyg
så utgår ingen avbokningsavgift.
Att byta ett redan bokat boende mot ett
annat är ej möjligt. I dessa fall måste man
avboka det befintliga boendet enlig avbokningsreglerna och sedan göra en ny bokning på det nya boendet.
Betalning och subvention
Faktura på hyran är den bokningsbekräftelse du får när du tilldelats ett boende. Vid
utebliven betalning, som efter två påminnelser
leder till avbokning, skickas en faktura på avbokningsavgiften. Avgiftens storlek är 500 kr
eller hela hyran, beroende på när avbokningen
görs. Först när du betalat fakturan försvinner
din skuld till stiftelsen. Så länge en förfallen
skuld finns blir man avstängd och kan inte
nyttja stiftelsernas resurser.
För vissa av våra boenden tillkommer
en skattepliktig subvention. Den skattepliktiga subventionen är skillnaden mellan den hyresavgift du betalar till oss och
den gällande marknadshyran. Skatten på
subventionen regleras i samband med att
din slutgiltiga skatt fastställs av Skatteverket. Kontrolluppgift skickas ut efter
årets slut och beloppet för den skattepliktiga subventionen är förtryckt i din inkomstdeklaration. För att slippa få skatten på
subventionen som restskatt vid regleringen kan du be arbetsgivaren göra ett extra
skatteavdrag varje månad.

Exempel skattepliktig subvention:

Du hyr en lägenhet och betalar till oss
en hyra på 1 800 kr. Den gällande marknadshyran på lägenheten är 4 900 kr.
Mellanskillnaden på 3 100 kr (4 900 kr –
1 800 kr) är en skattepliktig subvention. Detta
belopp läggs på din skattepliktiga inkomst.
Har du 32 % i marginalskatt betalar du
992 kr (3 100 kr X 0,32) av den skattepliktiga subventionen. Din totala kostnad för
boendet blir 2 792 kr (1 800 kr + 992 kr).

Uthyrningsperioder
SVENSKA KUST- OCH FJÄLLBOENDEN hyrs under lågsäsong
dygnsvis. Under högsäsong veckovis
med in- och utflytt lördag.
GÖTEBORG och STOCKHOLM
hyrs mån - ons, ons - fre, fre - mån.
Perioderna kan kombineras för en
längre vistelse.
BARCELONA, LONDON, PARIS,
PRAG och ROM hyrs mån - tors,
tors - mån alternativt veckovis med
in- och utflytt måndag eller torsdag.
Hel vecka prioriteras!
NEW YORK hyrs veckovis med
in- och utflytt torsdag.
VEVELSTAD hyrs veckovis med
in- och utflytt söndag.
CAPE CORAL och SAN AGUSTIN
hyrs en, två eller tre veckor
med in- och utflytt lördag.
NERJA, SUMPETAR och TAVIRA
hyrs en eller två veckor med in- och
utflytt lördag.

Ansök senast
den 31 mars!
I den här tidningen söker du
boende för följande perioder:
- Kustboende 2018-06-16 - 2018-11-23
- Stad/Sverige 2018-06-08 - 2019-01-04
- Stad/Utland 2018-06-07 - 2019-01-03
- New York
2018-06-07 - 2019-01-03
- Cape Coral 2018-06-09 - 2019-01-05
- San Agustin 2018-10-06 - 2019-05-04
- Vevelstad
2018-06-03 - 2018-09-30
Fjällboende för perioden 2018-04-28 2018-11-03 bokas direkt i bokningssystemet under rubriken Ledigt.

Besked efter fördelningen lämnas
senast vecka 14 och svar ges utifrån
det kontaktsätt du valt i bokningssystemet. Besked lämnas inte på telefon.
För bokningar tilldelade i samband
med den senaste fördelningen utgår
ingen avgift för avbokningar som görs
till och med 2018-04-12.
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Stipendier och bidrag

Tillsvidareanställd inom SCA och Essity i Sverige
som arbetat i minst två år kan söka studiestipendium och bidrag till studieresor. Resestipendium
kan sökas av tidigare anställd som gått i
pension och uppfyller stipendiets anställningskrav.
FOTO: PIXABAY

Studiestipendier
Studiestipendium kan sökas för hel-, del- och fritidsstudier.
Stipendium kan endast sökas för innevarande termin och för
hel- eller deltidsstudier ska ämnet inrymmas inom SCA och Essitys
verksamhetsområden.
Fritidsstudier behöver inte vara kopplat till arbetsgivarens verksamhet utan kan exempelvis vara en kvällskurs i språk eller en helgkurs
i matlagning.
Stipendium kan även ges till utlandssförlagda instensivkurser
i språk som pågår under minst en vecka och som har ett fasställt
kursprogram.
Skatteavdrag görs med 30% på samtliga studiestipendier i samband
med utbetalning och kontrolluppgift upprättas.

Stipendiets storlek
Årets anslagna medel och antalet ansökningar avgör bidragets
storlek. För närvarande är stipendiets maxbelopp följande:
- heltidsstudier
15 000 kr/termin
- deltidsstudier
7 500 kr/termin
- fritidsstudier
2 000 kr/termin*
- instensivkurser i språk
7 500 kr/termin

* Kan högre kursavgift påvisas utgår studiestipendium med belopp
motsvarande verklig kostnad, dock högst med 3000 kr/termin.

Sista ansökningsdag
Ansökan för studiestipendier ska vara kansliet tillhanda senast den
31 mars för vårterminen och den 31 oktober för höstterminen.
Den sökande erhåller beslut senast en månad efter sista ansökningsdag.

Bidrag till studieresor
Tillsvidareanställda inom SCAs Sundsvallsindustrier, vilka arbetat
i minst två år, kan söka bidrag från Tunadalsfonden till studieresor med yrkesutbildningsanknytning. Besöksmålen måste ha
branschanknytning. Resan får ej ske på betald arbetstid och resan
får inte delbetalas av arbetsgivaren.
Bidrag kan ges för rese-, logi- och matkostnader kopplade till
studiebesöken.

Bidragets storlek
För närvarande är bidragets maxbelopp 7 500 kr/person.
Sista ansökningsdag
Ansökan om bidrag till studieresa ska vara kansliet tillhanda minst
fyra veckor före genomförandet. Den sökande erhåller beslut
normalt två veckor efter mottagen ansökan.

Resestipendium vid avslutad anställning
Resestipendium kan sökas av den som haft minst 15 års anställning inom SCA eller Essity och slutade/slutar sin anställning 1998
eller senare på grund av arbetsbrist, avgångspension eller av fri vilja
utan att ta ny anställning utanför bolagen. Även du som haft en
anställning om minst 10 år inom bolagen och slutade/slutar sin
anställning 1998 eller senare på grund av sjukersättning (tidigare
sjukpension) eller ålderspension kan söka resestipendiumet.

Bidragets storlek
För närvarande är stipendiets storlek på 7 500 kr. Din ansökan
måste vara beviljad innan resan bokas. Resan ska bokas genom en
resebyrå och kan inte bokas via internet.
Ansökan behöver inte ske i anslutning till avslutad anställning, dvs
det finns ingen bortre tidsgräns när ansökan senast måste göras.

Fullständiga villkor och blanketter finns på hemsidan www.scapersonalstiftelserna.com
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Anläggningar i detalj
Anläggning

Antal boenden

Namn

Hustyp

Antal

Bäddfördelning

Sovrum

Bäddar totalt

Sovrum

Vardagsr.

Extra bädd

Jäckvik

3

Rödingen, Öringen, Harren

Enkelhus

2

7

6

1

-

Tärnaby

3

Björnen, Vargen, Renen

Radhus

2

6

4*

2

-

Åre

3

176, 179, 180

Flerfam.hus

2

5

4

1

-

Hamra

24

Snöripan, Örnen, Renen, Järven, Lämmeln
Björnen, Mården
Kaptensgården
Falken, Ugglan, Vråken
Stuga 6
Stuga 7-11 (Stuga 11 )
Sarven
Vajan

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

4
3
3
2
2
2
3
2

8
8
8
6
6
7
6
5

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

2
2
1

1
-

Sälen

15

Lindvallen
Orrliden
Hållbrändan
Hundfjället

Enkelhus
Parhus
Parhus
Parhus

3
2
3
2

6
6
8
6

6
6
6*
6*

2
-

-

Norrfällsviken

8

Stugor A-H (Stuga G & H )

Enkelhus

3

6

6

-

-

Capri

1

Hus 73 (28 andelsveckor i andra hus)

Radhus

2

6

4

2

-

Mölle

20

Stuga 1-9
Stuga 10, 11, 16
Stuga 21-24, 31-33
Villan

Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus
Enkelhus

2
1
3
2

6
4
6
6

4*
2*
6
4*

2
2
2

-

Gullholmen

1

Hus nr 8

Enkelhus

1

6

4

2

-

Visby

3

Valdemarsgatan 15 A
Vallgravsgatan 1 & 3

Enkelhus
Flerfam.hus

3
2

6
5

6
4

-

1

Stockholm

5

Kornhamnstorg 57
Funckens Gränd 3
Banérgatan 46
Banérgatan 48
Nybrogatan 16

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

1
1
1
2
3

4
4
4
7
6

2
2
2*
4*
6

2
2
2
2
-

1
-

Göteborg

1

Gibraltargatan 19 C

Flerfam.hus

1

6

2

4

-

London

3

Octavia House 16 och 26
Octavia House 49

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
2

6
4

4
4

2
-

-

Prag

1

Krocínova 3, Prag 1

Flerfam.hus

2

6

4

2

-

Paris

2

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

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
3

4
6

4
6

-

-

Rom

2

Via Paolo Albera 49
Via Nocia 24

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
3

6
8

4
6

2
2

-

Barcelona

2

Carrer d´Aribau 66
Calle Enamorades 117

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
3

6
6

4
6

2
-

-

Vevelstad

1

Vevelstad

Enkelhus

4

6

6

-

-

New York

1

350 West 42 Street

Flerfam.hus

1

5

2

2

1

San Agustin

10

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

Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus

3
2
2
1
2
1
2

6
6
5
2
5
3
5

6
4
4
2
4
2
4

2
1
1
1
1

-

Nerja

4

Edificio Bahia, Ladera del Mar
Rio Marinas
Almijara

Flerfam.hus
Flerfam.hus
Radhus

2
1
3

5
5
5

4
2
5

1
2
-

1
-

Tavira

2

Rua de São Pedro 34
Rua Aurélia de Sousa 10

Flerfam.hus
Flerfam.hus

2
2

4
5

4
4

-

1

Cape Coral

2

4310 SE 12th Avenue, 1840 SW 50th Terrace

Enkelhus

3

8

6

2

-

Sumpetar

2

Sumpetar Jesenice

Flerfam.hus

2

5

4

-

1

Handikappvänlig

nd

Begränsat handikappvänligt, kontakta kansliet för information

*Våningssäng med bredare undersäng
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Prislista
Till vissa boenden tillkommer en skattepliktig subvention som är skillnaden mellan vår avgift och
gällande marknadshyra. Ett tips, för att slippa få skatten på subventionen som restskatt vid årets slut,
är att du ber din arbetsgivare att göra ett extra skatteavdrag varje månad.
Sälen
Hel vecka
v 18-24, 36-44
v 25
v 26-28, 30-31
v 29
v 32-33
v 34-35

Sälen
Hel vecka
v 18-24, 34-43
v 25
v 26-31
v 32
v 33
v 44

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

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

Hållbrändan
Avgift
1 000
1 000
1 800
1 800
1 000
1 000

Skattepl. subv.
1 200
1 700
1 000
1 200
2 000
1 300

Hundfjället
Avgift
1 000
1 000
1 800
1 000
1 000
1 000

Skattepl. subv.
1 300
1 900
1 100
3 200
2 100
1 400

Lindvallen
Avgift
1 000
1 800

Skattepl. subv.
2 700
1 900

Orrliden
Avgift
1 000
1 000
1 800
1 000

Skattepl. subv.
1 100
1 400
600
1 600

Avgift
1 800

Skattepl. subv.
700

Åre
Hel vecka
v 18-44

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

Avgift
1 000
1 800

Skattepl. subv.
1 500
700

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

Hamra
Hel vecka
v 18
v 19-26
v 27-28
v 29-36
v 37
v 38-43
v 44

Avgift
1 000
1 800

Skattepl. subv.
3 200
2 400

Grupp 1
Avgift
1 000
1 000
1 000
1 800
1 800
1 000
1 000

Skattepl. subv.
4 500
1 700
2 250
1 450
1 100
1 900
2 400

Norrfällsviken

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

Avgift
1 800
1 800
1 000

Mölle
Hel vecka
v 25, 33-35
v 26-32
v 36-47

Grupp 1
Avgift
1 800
1 800
1 800

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

Skattepl. subv.
5 200
2 700
1 550

Avgift
1 800
1 800
1 800

Grupp 1

Hel vecka Avgift
v 26, 28-33 1 800

Grupp 2
Avgift
1 800
1 800
1 800
1 800
-

Avgift 3 500 kr/vecka
Mån-tors (3 dygn)
1 500 kr
Tors- mån (4 dygn) 2 000 kr

Grupp 1

OBS! v 39 inflyttning lördag,
utflyttning fredag

New York

Mån-ons (2 dygn) avgift
Ons-fre (2 dygn) avgift
Fre-mån (3 dygn) avgift

Avgift 3 500 kr/vecka

Grupp 2

Grupp 3
Avgift
1 000
1 000
1 000
1 800
1 800
1 000
1 000

1 000 kr
1 000 kr
1 500 kr

Grupp 2

Skattepl. subv. Avgift
1 000
2 100
1 000
1 800

Grupp 1 = Kaptensgården, Björnen, Mården, Järven, Lämmeln, Renen, Snöripan, Örnen
Grupp 2 = Falken, Ugglan, Vråken, Sarven, Vajan, stugorna 7-11
Grupp 3 = Stuga 6

Inflyttning lördag under v 18-39
Inflyttning fredag under v 7-18 och
v 40-46

Göteborg & Stockholm

Hel vecka
Avgift
1:a veckan
2 500
2:a - 3:e veckan
2 100
Hyrestid max tre veckor

Skattepl. subv.
3 950
1 450
1 950
1 150
800
1 600
2 060

Grupp 1 = Stuga 9, 10, 12, 14, 19,
21, 43, 44, 73 och 88 (innerläge)
Grupp 2 = Stuga 1, 2, 4, 6, 7, 23,
27, 46, 47, 65 och 69 (ytterläge)

Hel vecka
Avgift Skattepl. subv. Grupp 1 = Vallgravsgatan 1 och 3
Grupp 2 = Valdemarsgatan 15 A
v 25-26, 28-33 1 800 4 200

Barcelona, London,
Paris, Prag & Rom

Avgift
1 000
1 000
1 000
1 800
1 800
1 000
1 000

Skattepl. subv.
5 400
6 500
8 900
2 500
-

Grupp 2

Skattepl. subv.
4 050

San Agustin

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

Skattepl. subv.
3 100
3 800
2 050

Grupp 1

Hel vecka
Avgift Skattepl. subv.
v 25
1 800
4 900
v 26
1 800
5 900
v 27-32
1 800
8 100
v 33
1 800
5 900
v 34
1 800
4 400
v 35
1 800
3 900
v 36-38
1 800
2 900
v 39
1 800
2 400
v 40-44*
1 800
2 200
v 45-46
1 800
1 400
* Vecka 40, 41 och 42 endast Grupp 1.

Visby

Skattepl. subv.
3 200
2 200
3 000

Grupp 2

Skattepl. subv.
5 200
6 200
3 700

Capri, Strömstad

Avgift
1 800
1 800
1 000

Skattepl. subv.
2 200
600
900
100
0
700
1 000

Skattepl. subv.
1 000
1 000

Grupp 1 = Bungalow 101, 103, 110,
204, 206, 207, 518, 519
Grupp 2 = Bungalow 107, 111

Cape Coral
1:a veckan avgift
4 900 kr
2:a - 3:e veckan avgift 3 600 kr/vecka
Hyrestid max tre veckor

Nerja, Sumpetar & Tavira
Avgift 3 500 kr/vecka
Hyrestid max två veckor

Vevelstad, Norge
Hel vecka
v 23-39

Avgift
3 500

Skattepl. subv.
6 519

