Medlemsbladet 2020

Semester

| En broschyr fylld med upplevelser för dig som medlem

➜ Härliga semestertips
för dig & din familj!

INLEDNING

Tack för att du är medlem i SJS
Förändringens tid är nu.
Jag börjar med att informera er
alla om att föreningen på den
extrastämma som var den 21 januari
beslutat att sälja Rolfskärrs Stugby.
På Rolfskärr finns ett stort underhållsbehov och investeringsbehov,
vilket kräver både kapital och
enormt mycket arbete framöver.
Vår bästa stugvärd någonsin har
arbetat 20 år längre än normal
pensionsålder och vi anser att vår
kära Gullan är värd lite ledighet.
Vår förening har inte de muskler
som kommer att behövas för att
kunna utveckla och förädla vår fina
pärla som Rolfskärr. Det blir allt
svårare att hitta ideella krafter som
tidigare skött mycket av både drift
och underhåll på anläggningen.

Styrelsens ambition är att hitta
positiva entreprenörer som vill
fortsätta att driva stugbyn, samt
också att få till ett samarbetsavtal
så ni alla medlemmar kan fortsätta
besöka Rolfskärr också i fortsättningen.

Om ni har frågor eller synpunkter
– tveka inte att kontakta undertecknad.
Jag önskar er alla en fin vår och en
härlig sommar!
Lena Ernberg, VD
lena.ernberg@fredensborg.com

Vi blickar nu framåt och satsar
hårt på att få både Fredensborgs
Herrgård och Hälleviks Havsbad
att bli stabila, samt att vi renoverar
och fräschar upp inomhusmiljön på
Fredensborg. I sommar kommer vi
att kunna erbjuda nya herrgårdssviter, så passa på att boka in lite lyx
i vardagen.
Jag tackar för att ni stödjer vår
förening och vill verkligen betona
att ni alla behövs för föreningens
framtida utveckling.

PRISLISTA HÄLLEVIK 2020 (röda priser är medlemspriser) RUMSPRISER MED FRUKOST
Pris/p inkl halvpension* 21/6 - 2/8**
Dubbelrum ,dygn
		,vecka

670:- 790:4.410:- 5.250:-

Dubbelrum
(med dusch/wc)

,dygn
,vecka

755:- 890:5.005:- 5.950:-

Dubbelrum
Superior		

,dygn
,vecka

880:- 1.040:5.880:- 7.000:-

Pris/rum

*) Halvpension inkluderar frukostbuffé och en 2-rätters middagsbuffé.
**) Du betalar 1/7-del av veckopriset/dygn om du bor minst 4 dygn.
Dubbelrum som enkelrum: 125:-/dygn.
Barnrabatter i extrabädd: 3-15 år 50%.
Tillägg husdjur: 250:-/st i avsett rum.

Enkelrum (annex)
Enkelrum (Hb)
Enkelrum (dusch/wc)
Dubbelrum
Fam. rum 3 pers.
Fam. rum 4 pers.
Dubbelrum (m dusch/wc)
3-bädd (m dusch/wc)
Dubbelrum Superior

Pris/p inkl frukost och greenfee på blekingebana

690:790:970:1.080:1.250:1.420:1.250:1.420:1.500:-

795:895:1.120:1.250:1.450:1.650:1.450:1.650:1.750:-

12/6 - 14/6
17/6 - 19/6
21/6 - 6/8
590:690:870:980:1.150:1.320:1.150:1.320:1.400:-

695:795:1.020:1.150:1.350:1.550:1.350:1.550:1.650:-

SJÄLVHUSHÅLL
Pris/lägenhet

GOLFPAKET 18/6 - 6/8

2/6 - 7/6
19/6 - 21/6
6/8 - 9/8

2/6 - 7/6
19/6 - 21/6
6/8 - 9/8

7/6 - 19/6*
21/6 - 4/7*

4/7 - 6/8*
9/8 - 16/8*

Dubbelrum		
830:915:Dubbelrum (med dusch/wc)		 915:- 1.015:Dubbelrum Superior		1.040:- 1.165:-

Dygn			
935:- 1.100:- 670:- 790:- 765:- 900:Vecka					4.270:- 5.110:- 4.935:-5.880:-

3-DYGNSPAKET 18/6 - 2/8

OBS! Under perioden v.28 - v.31 kan lägenheter endast bokas för max en vecka.
*Du betalar 1/7-del av veckopriset/dygn om du bor minst 4 dygn.
Tillägg husdjur: 250:-/st i avsedd lägenhet.

Pris/p inkl halvp. Dubbelrum
				
Vuxen			
Barn 3-15 år

Dubbelrum
(m dusch/wc)

Dubbelrum
Superior

1.920:- 2.280:- 2.175:- 2.580:- 2.550:- 3.030:960:- 1.140:- 1.085:- 1.285:- 1.275:- 1.515:-

Barnrabatter i extrabädd: 3-15 år 50%

OSLAGBART MEDLEMSERBJUDANDE!
Under perioden 21 juni - 4 juli har du som medlem möjlighet att
bo till fantastiska medlemspriser om Du bokar 5-7 dygn.

ensborgs Herrgård
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www.hallevikshavsbad.com

Välkommen till
strandparadiset!
Midsommarfirande

18 - 21 juni 2020
Välkommen att fira traditionell midsommar med
blommor, tårta, dans och fin musikunderhållning.
Vi njuter också av den goda midsommarmaten.

Barn- & Familjevecka

4 - 11 juli 2020
Den här veckan brukar alltid vara barnens favoritvecka. Våra aktivitetsledare tar med barnen på nya
spännande upptåg varje dag. Alla som fyllt 6 år kan
med glädje vara med.

Tennisvecka

11 - 18 juli 2020
Ta chansen att prova på eller utveckla ditt tennisspel. Duktiga instruktörer lär ut grundslag, fotarbete och serve. Vem tar hem Hällevik Open i sommar?
(Enbart förhandsanmälan! Barn från 7 år).
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–Sommarens bästa minisemester

Attraktiva Familjepaket
Pris familjepaket

15/5 - 11/6

12/6-23/8

(prisexempel 2 vux + 2 barn) 			

2 dygn (inkl. 1 dags entré till ALV)
2 dygn (inkl. 2 dagars entré till ALV)
1 dygn (inkl. 1 dags entré till ALV)
1 dygn (inkl. 2 dagars entré till ALV)

4.450:4.840:2.720:3.110:-

4.950:5.340:3.070:3.460:-

5.070:5.680:3.230:3.840:-

Helger i sep
(fre-sön 28 aug-20 sep)

5.570:6.180:3.580:4.190:-

4.450:4.840:2.720:3.110:-

4.950:5.340:3.070:3.460:-

Golfpaket –Bo mitt på golfbanan
Priset inkl. en övernattning med stor frukostbuffé och en dags
greenfee. Halvpension inkluderar även kvällens trerätters middag.
Pris per pers - inkl. frukost
Golfpaket
Golfpaket enkelrum
Pris per pers - inkl. halvp.
Golfpaket
Golfpaket enkelrum

mån-tor
960:- 1.095:1.240:- 1.440:mån-tor
1.330:- 1.465:1.610:- 1.810:-

fre-sön
1.060:- 1.195:1.340:- 1.540:fre-sön
1.430:- 1.565:1.710:- 1.910:-

Påskweekend

Under påsken 10 till 12 april håller vi öppet för weekend
fredag till söndag.
I vårt weekendpaket ingår:
Afternoon tea i salongen, drink före middagen, 3-rätters
herrgårdsmiddag, del i dubbelrum, generös frukostbuffé,
Påskbuffé, sjöbastu på bryggan och vedeldad badtunna.
Pris 2 dygn 2.695:-/person, SJS-medlem 2.395:-

28-29 november respektive 5-6 december
Prova på Fredensborgs stora traditionella julbord till
rabatterat medlemspris. Vi bjuder på glögg och pepparkaka, sedan väntar över 100 välsmakande rätter på det
vackra julbordet. Du väljer själv hur du vill bo, inget til�lägg för svit, enkelrum osv. Först till kvarn…
Priset inkl logi i 1 dygn med julbord och frukostbuffé.
Pris 1.195:- SJS-medlem 1.095:-

Herrgårdsjul

Mordgåta

23 - 26 december
Njut av en riktig herrgårdsjul med ett dignande julbord,
julgodis, julotta och allt annat som hör julen till. Här finns
vedeldad badtunna och isvaksbad och efter julpromenaden
brinner brasan inbjudande i våra vackra salonger.
Programmet innehåller aktiviteter för alla. Knep & Knåp,
musikunderhållning och julglögg på bryggan. Naturligtvis får vi besök av vår egen tomte som anländer till
dansen runt granen med stor säck på ryggen. Lekrum
för barn, biljard, filmrum och pingisrum finns om man vill
aktivera sig på egen hand.

17 & 18 april
En mordgåta med spänning,
humor och god mat i
kombination med övernattning.
Inkl. 3-rätters middag med
teater, övernattning och stor
frukostbuffé.
Pris från 1.570:SJS-medlem från 1.470:-

Träningshelg
2 - 3 maj (lör-sön)
Unna dig en härlig helg med
träning och inspiration
tillsammans med Sabina Dufberg.
Med sina 25 års erfarenhet av att leda
andra inom träning ser Sabina till att du får ut
det mesta av träningen som fokuserar på styrka och
kondition. All träning kan anpassas efter dina behov
oavsett om du är nybörjare eller vältränad.
Pris: 2.795:- SJS-medlem 2.660:Boende i dubbelrum med mat och träning lör-sön.
Program samt mer info: www.fredensborg.com.

Gilledans på logen
9 - 14 augusti (sön-fre)
Välkommen på Gilledans! För att lättare kunna
tillgodogöra er dansprogrammet bör ni vara jämna par
och behärska grunddanserna; schottis, vals, hambo,
polka och mazurka. Priset inkluderar helpension, logi
och ledare. (Arrangemanget börjar med middag 9/8
och avslutas med lunch 14/8.)
Pris 5.270:- SJS-medlem 4.920:-

Prislista fr. 1 januari 2020

Priser i fetstil är
medlemspriser

Julbordshelger

Rumspriser
inkl frukost

Enkelrum
990:Dubbelrum
1.420:Dubbelrum Superior 1.520:Herrgårdssvit, pris från: 1.990:-

1.190:1.690:1.790:2.350:-

Halvpension
per person

1.360:1.080:1.130:1.365:-

1.560:1.215:1.265:1.545:-

Tillägg: X-bädd 200:-/dygn, Spjälsäng 100:-/dygn, Husdjur 250:-/st.

Priset inkluderar del i dubbelrum med helpension.
Arrangemanget startar med middag 23/12 och avslutas
med frukost den 26/12.
Pris 4.795:- SJS-medlem 4.390:-

Nyårsfirande
31 december - 1 januari 2020
Avsluta året med en nyårshelg på vintervackra Fredensborg. Njut en stund på eftermiddagen i vår vedeldade
badtunna vid strandkanten. Ta årets sista bad i vår
uppfriskande badsjö och bli fylld med energi inför det
nya året. Vi serverar en härlig nyårssupé med bubblande
drycker och avslutar kvällen med dans till orkester & ett
färgstarkt fyrverkeri. Priset inkl del i dubbelrum med
halvpension. Arr. startar med välkomstdrink 31/12 och
avslutas med frukost 1/1. Lunch kan köpas till 1/1.
Pris 2.095:- SJS-medlem 1.960:Extradygn 1-2/1: Pris 795:- SJS-medlem 625:Helpension med lunch & middag 1/1 samt frukost &
lunch 2/1.

Gilledans

2 - 6 januari 2021
Missa inte detta arrangemang om Du tycker om och
behärskar de vanligaste danserna. För att tillgodogöra
sig dansprogrammet bör Ni vara jämna par. Kunniga
instruktörer bidrar till att höja stämningen. Priset inkluderar logi med helpension. Arrangemanget startar med
middag 2/1 och avslutas med lunch 6/1.
Pris 3.840:- SJS-medlem 3.640:Extradygn 1-2/1: Pris 795:- SJS-medlem 625:-

Upplev naturen
vid Vänerns strand!
Långt från stress, plikter och vardag
erbjuder Rolfskärr det vi alla behöver.
Tid att bara vara i en avslappnad sommarmiljö.
Här har nästan alla stugor sjöutsikt och en
milsvid utsikt över Vänern.

Medlemstipset!

Medlemsveckor till fantastiska priser.
Under veckorna 22-25 erbjuds följande priser till SJS-medlemmar:
Stuga 19 m2 1.370:-, 23 m2 1.615:-, 36 m2 2.495:-, 36 m2 (torrtoa) 3.475:Gäller endast veckobokningar under perioden 23 maj - 20 juni.

Telefon till Stugvärden: 0532-210 55.
(Endast under perioden 16/5 - 6/9)
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Herrgård
Bokning: SJS-Hotellen - Fredensborgs
m
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Tel 0492-306 00. www.rolfska

Prislista 2020, Priser i fetstil är medlemspriser
Pris/stuga
19m2 (2p)

,dygn
,vecka
23m2 (2+1p) ,dygn
,vecka
36m2 (4+2p) ,dygn
,vecka
36m2 (4+2p) ,dygn
(torrtoalett) ,vecka

16/5-20/6 + 22/8-6/9
320:1.820:360:2.100:510:3.150:690:4.410:-

380:2.240:430:2.590:610:3.850:810:5.250:-

20/6-22/8

450:- 540:2.730:- 3.360:490:- 590:3.010:- 3.710:660:- 790:4.200:- 5.110:840:- 990:5.460:- 6.510:-

Du betalar 1/7-del av veckopriset/dygn om du bor minst 4 dygn.

Välkomna att semestra i
Tysklands vackraste områden!

Bad Salzuflen

Sylt

Schönau am Königssee

Vi samarbetar med tyska BSW som disponerar ett 20-tal fantastiska hotellanläggningar
runtom i Tyskland. Mer information finns på www.stiftungsfamilie.de.
Du kan även ringa eller maila SJS-hotellen för att få mer information eller göra en bokning.
Tel 0492-306 00, info@fredensborg.com.

Adressändring

Ev. meddelande:

Ny medlem

Personnr:

vik här

Namn:
Adress:
Post.nr/Ort:
Telefonnr:
E-post:
Ev. företag:
Avskilj denna talong från foldern, vik och lägg i brevlådan. Porto är
förbetalt.
SJS-Hotellen, Fredensborg 120, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, E-post medlem@sjs-hotellen.com, www.sjs-hotellen.com

SJS-Hotellen
Fredensborgs Herrgård, Fredensborg 120, 598 91 Vimmerby
Telefon 0492-306 00 • info@sjs-hotellen.com
www.sjs-hotellen.com
(Vi reserverar oss för ev. tryckfel)

Medlemsinformation
Glöm inte att meddela medlemsservice om du bytt adress, anställning
eller blivit pensionär. Använd gärna talongen här under.

Mitt i fjällvärlden hittar du våra 9 stugor
med fantastiska möjligheter till fiske,
bärplockning, vandring på sommaren
och skidåkning på vintern.
Boka på telefon 010-436 4108

Årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum fredagen den 13 mars 2020 kl. 15:oo
(enklare förtäring finns från kl. 14.30).
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm. Anmälan
senast 11 mars. Mer info på vår hemsida. Kontakta medlemsservice
för upplysningar eller anmälan.

Erbjudande!
10 % rabatt påordinarie pris.
AngeSJS-medlem när du bokar.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Som medlem godkänner du att vi sparar dina personuppgifter enligt lagen
om ekonomisk förening, Bokföringslagen och Dataskyddsförordningen.

Medlemsservice

SJS-hotellen | Fredensborgs Herrgård | 598 91 VIMMERBY
Tel: 0492-306 00, direktval nr 3 | Fax: 0492-303 20
E-post: medlem@sjs-hotellen.com | www.sjs-hotellen.com

fjallhornet.se

Vägstugan äger, förvaltar och hyr ut ett 20-tal stugor/lägenheter på 10
olika platser i landet, ofta på attraktiva ställen och lägen utmed våra
kuster och fjällvärld, från Höllviken i söder till Åre i norr.
Vi erbjuder SJS-medlemmar att hyra våra stugor med 10% rabatt
på ordinarie priser över 4 000 kr.
Bokningar av SJS-medlemmar görs via telefon 010-123 15 00.
Rabatten kan inte kombineras med andra rabatter.

www.vagstugan.se

Vik här

Vi ses!

SJS-Hotellen
SVARSPOST
110 810 500
598 20 VIMMERBY

