
Ansökan om stuga på Strandön sommaren 2019 

Personnummer: ………………………………………………………………. 

Namn: ………………………………………………………………………….. 

Adress: ………………………………………………………………………… 

Telefon hem: ………………………………………………………………….. 

Mobiltelefon: …………………………………………………………………… 

E-post: ………………………………………………………………………….. 

Den totala sommarperioden består av sex veckor och det går att hyra en eller två veckor. 
OBS! Vill du hyra två veckor ska de vara sammanhängande. De sex veckorna är: 

1) 28 juni-5 juli  2) 5 juli-12 juli  3) 12 juli-19 juli   

4) 19 juli-26 juli  5) 26 juli-2 augusti 6) 2 augusti-9 augusti 

Hyrd stuga lämnas senast 16.00 på fredagar. Hyresgäst har tillträde till stugan kl 18.00 fredagar. 
(Se mer under Uthyrning/Bokningsinformation på www.strandon.se). 

Jag önskar hyra stuga följande vecka/veckor (ange tre alternativ i prioritetsordning). 
OBS! Använd indelningen 1-6 enligt ovan (skriv INTE veckonummer enligt almanackan). 
(Om du vill hyra två veckor skriver du exempelvis: 1) 2-3. 2) 5-6. 3) 1-2. ) 

1) ……………… 2) ……………… 3) ………………        Kan hyra vilken vecka/vilka veckor som helst 

Jag önskar hyra följande stuga (ange tre alternativ i prioritetsordning): 

1) ……………………. 2) …………………….. 3) …………………..        Vill hyra vilken stuga som helst 

l Vilket är viktigast för dig (kryssa ETT alternativ)?        Önskad vecka            Önskad stuga           

l Jag kan tänka mig en mindre stuga (om ingen annan finns):         JA                      NEJ  

l Jag kan tänka mig Ungdomsgården (om ingen annan finns):         JA          NEJ 

I Heymania och Ranja tillåts inga husdjur (allergianpassade hus). 

l Har du husdjur?   JA                  NEJ 

Priser för sommaren 2019: En vecka kostar 3 400 kronor. Två veckor kostar 5 400 kronor. 

Den skriftliga ansökan skickas in med post till:  
Föreningen GV för sport och rekreation  
c/o Siv Sandvik 
Kornettgatan 14 
421 51 Västra Frölunda 
 
Ansökan ska vara Föreningen GV för sport och rekreation tillhanda senast den 3 april 2019. 
Det går också att ansöka direkt via hemsidans webb-formulär senast den 3 april. 
 
Bokningsbekräftelse skickas ut senast den 10 april 2019. 
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