GS Avdelning 2 Halland / Västra Småland

ANSÖKAN
till fritidshuset i Åhus, Sjöborrevägen 11 i Yngsjö
Stugan är belägen ungefär 800 meter från havet. I stugan finns tre sovrum med sex sängplatser,
allrum med braskamin och ett fullutrustat kök. Den är på 72m2 och är handikappanpassad. Cyklar
finns i förrådet. Det är inte tillåtet att ta med sig husdjur eller att röka inomhus.
Grundvillkoret för att hyra fritidshuset är att man är medlem i GS avdelning 2.
Hyra
Veckohyran för 2021, högsäsong mellan v. 15-39, är 3000 kr/vecka. Övriga veckor, i lågsäsong,
uthyres fritidshuset mot en kostnad av 1500 kr/vecka.
Möjlighet finns att hyra veckoslut från fredag kl 10.00 till söndag kl 11.00 mot en
kostnad av 800 kr. Veckohyra har alltid företräde före veckoslutshyra.
Om stugan är ledig mitt i veckan, i lågsäsong, finns möjlighet att hyra per dygn mot en kostnad
av 400 kr.
Hyresavgiften skall vara avdelningen tillhanda senast 6 veckor före bokad tid.
Förhinder
Vid eventuellt förhinder att nyttja bokad tid måste Du omedelbart anmäla detta skriftligen till
avdelningen. Om bokad vecka inte kan beläggas av annan sökande sker ingen återbetalning av
hyresavgiften. Mot uppvisande av läkarintyg om akut sjukdom kan hela hyresavgiften återbetalas.
Ansökan
Undertecknad medlem ansöker om att få hyra fritidshuset i Åhus och ansökan är bindande.
Gäller för 2021.
I första hand vecka nr
I andra hand vecka nr
I tredje hand vecka nr
Namn:

Person eller medlemsnr

Adress

Hemtelefon eller mobilnr

Postnr

Postort

Telefon arbete

Ort............................................................................. Datum.................................
…...............................................................................
Underskrift

331 37 Värnamo
Besöksadress: Myntgatan 8 D

Telefon: 010-470 8402

Hemsida: gsfacket.se/avd2
Mail:avdelning2@gsfacket.se

Ansökan till fritidshus i Rosendal Sommar 2021
Som medlem i avdelning 2 har du möjlighet att hyra någon av våra stugor i Falkenberg. I mån av
tillgång kan även anställda i avdelningen få hyra husen.

För att hyra någon av stugorna under sommarveckorna 25-33 skall
intresseanmälan vara inskickad senast den 31 mars. Avdelningen kommer i
de fall fler än två ansökningar inkommit för en vecka att vidta lottning bland de
sökande.
Under våren har vi lediga veckor. Så passa på att hyra en helg, enstaka dagar eller en hel
vecka i avdelning 2:s fina stugor.
Hyresavgiften skall vara betald senast 6 veckor före bokad tid. Har betalning inte inkommit i tid
förbehåller sig avdelningen rätten att hyra ut fritidshuset till nästa sökande på listan. När avgiften är
betald meddelas förvaltaren i Rosendal om Din ankomst.
Vi ber Dig observera att det inte är tillåtet att ta med sig husdjur i stuga 2B, men i stuga 14 är det
godkänt. Rökning inte heller är tillåten i någon av stugorna. Detta för undvikande av allergiska
besvär hos andra hyresgäster.
Avbokningsregler
Vid eventuellt förhinder att utnyttja bokad tid måste Du omedelbart anmäla detta skriftligen till
avdelningen.
√ Om bokad vecka inte kan beläggas av annan sökande kommer halva hyresavgiften att
återbetalas.
√ Mot uppvisande av läkarintyg om akut sjukdom kan hela hyresavgiften återbetalas.

Undertecknad medlem ansöker om att få hyra fritidshus i Rosendal
I första hand vecka nr………….. I andra hand vecka nr……………… Antal
familjemedlemmar………….. Namn……………………………….
Personnummer………………………
Adress…………………………………………………………………………………
Telefon bostad……………………arbete…………………………………….

Ansökan kan även mottagas på mail avdelning2@gsfacket.se med ovanstående uppgifter

331 37 Värnamo
Besöksadress: Myntgatan 8 D

Telefon: 010-470 8402

Hemsida: gsfacket.se/avd2
Mail:avdelning2@gsfacket.se

