
Bokningsinformation 
– bokning av stugor år 2017 
 
Viktiga datum 
Bokningen startar (BokaMera och telefon) 13 mars klockan 17.00  
Strandön öppnar (tidigast att bo där)  31 mars 
Vårstädning   21 april-7 maj (ingen uthyrning) 
Sommarperioden   30 juni-11 augusti 
Höströjning    20-29 oktober (ingen uthyrning) 
Strandön stänger    29 oktober 
 
Den totala sommarperioden 2017 består i år av sex veckor: 
Period 1: 30 juni-7 juli 
Period 2:   7 juli-14 juli 
Period 3: 14 juli-21 juli 
Period 4: 21 juli-28 juli 
Period 5: 28 juli-4 augusti 
Period 6:   4 augusti-11 augusti 
OBS! Stugor som eventuellt inte hyrts ut till sommaren läggs ut på hemsidan 15 april. 
 
Priser för att hyra stuga under sommarperioden  
* En vecka:    3 400 kronor. 
* Två veckor:   5 400 kronor. 
 
Pris för att hyra stuga under midsommarhelgen 
* Midsommar   1 200 kronor.    
     
Priser före och efter sommarperioden 
* De två första dygnen kostar alltid:    700 kronor. 
* Ytterligare dygn under lågsäsong:   100 kronor/dygn. 
(Lågsäsong = 31 mars-11 juni, 28 aug-19 okt) 
* Ytterligare dygn under högsäsong:   330 kronor/dygn. 
(Högsäsong = 12 juni-27 aug) 
 
Hyran för stugan betalas SNARAST till föreningens bankgirokonto 5867-4888 … 
… men senast den 30 april för sommarperioden. 
… men senast tre dagar efter bokningstillfället under övrig uthyrningsperiod. 
 
OBS! NYTT FÖR I ÅR! Om hyran för sommarperioden inte betalats senast den 30 april 
förloras rätten till stugan, och den läggs ut på hemsidan i maj för ny uthyrning. 
 
Ansökan för sommarperioden sker på speciell ansökningsblankett som postas till: 
Föreningen GV för sport och rekreation 
c/o Siv Sandvik 
Kornettgatan 14 
42142 Västra Frölunda 
 
Blanketten ska vara föreningen tillhanda senast den 2 april. 
Det går också bra att ansöka direkt via ett formulär på hemsidan senast den 2 april. 
(Informationen fortsätter nedan) 



Bokning av stuga UTÖVER SOMMARPERIODEN sker med den webbaserade 
bokningsfunktionen BokaMera, som du hittar via hemsidan www.strandon.se. 
 
Det går också att boka stuga samt få support för BokaMera på 
telefon 0727 25 18 18 måndagar och torsdagar klockan 17-19. 
 
OBS! En medlem får endast ha TVÅ innevarande bokningar i taget i BokaMera 
förutom eventuell bokning under sommaren. 
 
Stugnyckeln hämtas och kvitteras på hyrestillträdesdagen i affären ”Galleria Mitt i Prick” på 
Vällebergsvägen 15 i Ljungskiles centrum. Legitimation ska uppvisas. 
Om nyckeln inte hämtas ut debiteras ändå hyra för hela hyresperioden om inte stugan kunnat 
hyras ut på nytt till någon annan. 
Nyckeln återlämnas snarast hos ”Mitt i Prick” dagen då hyresperioden upphört. 
 
Under hela året gäller att den nya hyresgästen får tillträde till stugan 
aktuell dag klockan 18.00.  
Den tidigare/frånträdande hyresgästen ska ha lämnat stugan 
aktuell dag senast klockan 16.00. 
OBS! Om någon annan överenskommelse görs mellan till- och frånträdande hyresgäst, eller 
förhinder uppstår, kontakta då intendenten på 0727-25 18 18. 
 
Normala öppettider för ”Galleria Mitt i Prick”: 
Vardagar: 07-20. 
Lördagar: 08-20. 
Söndagar: 09-20. 
Du når ”Mitt i Prick” på telefon 0522-200 32. 
Mer information finns på www.galleria-mittiprick.se 
 
FÖRENINGEN GV FÖR SPORT OCH REKREATION 
Styrelsen 
 
 


