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Tack för att du är medlem i SJS
Till alla medlemmar i 
semesterhemsföreningen, 
Så har vi lämnat 2020 bakom oss 
och ser fram emot ett mycket bättre, 
friskare och mer aktivt 2021!
Visst är det trevligt att ta långa 
promenader och läsa en god bok i 
bland, men nu längtar vi efter att
kunna resa, uppleva och umgås 
under lite mer normala former 
framöver.

Det har varit och är en
annorlunda, påfrestande och osäker 
tid för oss alla. Vår bransch har 
drabbats oerhört kraftigt av
pandemin och vi arbetar nu hårt 
för att kunna hälsa er välkomna till 
våren. Vi har anpassat våra
verksamheter för att ni som gäster 
ska känna er trygga och säkra hos 
oss även om pandemin inte är
över.

Du gör skillnad! Som medlem är du 
med och bidrar till att föreningens 
verksamhet kan fortsätta
utvecklas och bevaras på bästa sätt. 
Jag vill verkligen tacka alla er som 
väljer att vara medlemmar och
speciellt i år kanske bidragit lite 
extra när ni betalat er 
medlemsavgift.  

Det värmer och ger oss extra
styrka när det fortfarande är 
extremt tuffa tider.
Arbetet fortsätter – tillsammans gör 
vi det möjligt!

Jag önskar er alla en fin vår och en 
härlig sommar och hälsar er varmt 
välkomna till våra anläggningar
som kommer att ta hand om er på 
bästa sätt – ni är efterlängtade!

Ta hand om er,
Lena Ernberg, VD
lena.ernberg@fredensborg.com

INLEDNING

Medlemsinformation
Glöm inte att meddela medlemsservice om du 
bytt adress, anställning eller blivit pensionär.
Har du ännu inte angett din e-postadress så 
gör du detta genom att maila till 
medlem@sjs-hotellen.com.

Medlemsservice
SJS-hotellen
Fredensborgs Herrgård
Fredensborg 120
598 91 VIMMERBY 

Tel: 0492-306 00, direktval nr 3
E-post: medlem@sjs-hotellen.com
www.sjs-hotellen.com

Årsmöte
Vi har i år valt att flytta fram föreningens 
årsmöte till fredagen den 23 april 2021, för 
att fler ska kunna vara med fysiskt. Tid och 
plats kommer att visas på SJS hemsida minst 
3 veckor före mötet. Anmälan senast 15 april. 
Mer info på vår hemsida. Kontakta medlems-
service för upplysningar eller anmälan.

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

Där vildmarken tar vid  – hittar du våra fjäll- 
stugor med fantastiska möjligheter till fiske 
& vandring på sommaren och skidåkning 
på vintern. 

Erbjudande
10 % rabatt på ordinarie pris
Boka på telefon 010-436 4108Boka på telefon 010-436 4108
Ange SJS-medlem när du bokar

www.fjallhornet.se

Varmt välkommen till Rolfskärrs Stugby!

Som SJS-medlem har du medlemsrabatt!

Uppge följande kod när du bokar:
MedlSJSvar2021 (gäller 1/4-20/6)
MedlSJSsomm2021 (gäller 21/6-22/8) 
MedlSJShost2021 (gäller 23/8-31/10)

Boka på 0532-210 55, 073-041 68 82 eller 
på www.rolfskarr.com.

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



PRISLISTA HÄLLEVIK 2021 (röda priser är medlemspriser)
Pris/p inkl halvpension*     24/6 - 11/8**

Dubbelrum ,dygn 690:- 820:-
  ,vecka 4.550:- 5.460:-

Dubbelrum ,dygn 780:- 920:-
(med dusch/wc) ,vecka 5.180:- 6.160:-

Dubbelrum ,dygn 950:- 1.120:-
Superior  ,vecka 6.370:- 7.560:-

*) Halvpension inkluderar frukost och en 2-rätters middag.
**) 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. SJÄLVHUSHÅLL

Pris/lägenhet 7/6 - 13/6
 24/6 - 27/6 1/6 - 7/6*  27/6 - 12/8*
 12/8 - 15/8 13/6 - 24/7* 15/8 - 22/8*

Dygn   935:- 1.100:- 695:- 820:- 790:- 930:-
Vecka     4.445:- 5.320:- 5.110:- 6.090:-

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.

RUMSPRISER MED FRUKOST
Pris/rum 8/6 - 13/6
 24/6 - 27/6 18/6 - 24/6
 12/8 - 15/8 27/6 - 12/8

Enkelrum (annex) 715:- 825:- 615:- 725:-
Enkelrum (Hb) 815:- 925:- 715:- 825:- 
Enkelrum (dusch/wc) 990:- 1.150:- 890:- 1.050:-
Dubbelrum 1.110:- 1.290:- 1010:- 1.190:-
Fam. rum 3 pers. 1.280:- 1.490:- 1.180:- 1.390:-
Fam. rum 4 pers. 1.450:- 1.690:- 1.350:- 1.590:-
Dubbelrum (m dusch/wc) 1.280:- 1.490:- 1.180:- 1.390:-
3-bädd (m dusch/wc) 1.450:- 1.690:- 1.350:- 1.590:-
Dubbelrum Superior 1.530:- 1.790:- 1.430:- 1.690:-

GOLFPAKET 18/6 - 12/8
Pris/p inkl frukost och greenfee på blekingebana      

Dubbelrum  850:- 940:-
Dubbelrum (med dusch/wc)  935:- 1.040:-
Dubbelrum Superior  1.060:- 1.240:-

3-DYGNSPAKET 24/6 - 12/8
Pris/p inkl halvp.    Dubbelrum          Dubbelrum           Dubbelrum
                            (m dusch/wc)                   Superior

Vuxen   1.980:- 2.370:- 2.250:- 2.670:- 2.760:- 3.270:-
Barn 3-15 år 990:- 1.185:- 1.125:- 1.335:- 1.380:- 1.635:-

Barnrabatter i extrabädd: 3-15 år 50%

OSLAGBART MEDLEMSERBJUDANDE!
Under perioden 27 juni - 10 juli har du som medlem möjlighet att 
bo till fantastiska medlemspriser om Du bokar 5-7 dygn.

24 - 27 juni 2021
Välkommen att fira traditionell midsommar med 
blommor, tårta, dans och fin musikunderhållning. 
Vi njuter också av den goda midsommarmaten.

Midsommarfirande

17 - 24 juli 2021
Ta chansen att prova på eller utveckla ditt tennis-
spel. Duktiga instruktörer lär ut grundslag, fotar-
bete och serve. 
Vem tar hem Hällevik Open i sommar?
(Enbart förhandsanmälan! Barn från 7 år).

Tennisvecka

Egen exklusiv badhytt på 
stranden i Hällevik
Hälleviks Havsbad uppför ett fåtal exklusiva badhytter 
på Hälleviks strand. Du får nu en unik chans att köpa en 
egen charmig hytt direkt på stranden.
Badhytterna, med lyxiga tillbehör, beräknas stå klara till 
sommaren 2021.
Pris 165.000:- inklusive moms 
(arrende 1.955:-/år). Först till kvarn.
Anmäl ditt intresse på 
info@hallevikshavsbad.com

Bokning: SJS-Hotellen - Fredensborgs Herrgård

Tel 0492-306 00 t.o.m 9/6, därefter 0456-520 10

www.hallevikshavsbad.com



Njut av
småländskt 
herrgårdsliv 

Prislista fr. 1 januari 2021
Priser i fetstil är                       Rumspriser             Halvpension
medlemspriser                           inkl frukost             per person

Enkelrum  990:- 1.190:- 1.385:- 1.585:-
Dubbelrum 1.420:- 1.690:- 1.105:- 1.240:-
Dubbelrum Superior 1.520:- 1.790:- 1.155:- 1.290:-
Herrgårdssvit, pris från:  1.990:- 2.350:- 1.390:- 1.570:-

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

Kombinera med ett besök på Astrid Lindgrens Värld!

Bokning:  Fredensborgs Herrgård

Telefon 0492-306 00 | info@fredensborg.com

www.fredensborg.com

Pris per pers - inkl. frukost                   mån-tor                              fre-sön           
Golfpaket 1060:- 1.195:- 1.160:- 1.295:-
Golfpaket enkelrum 1.340:- 1.540:- 1.440:- 1.640:-
Pris per pers - inkl. halvp.                      mån-tor                              fre-sön
Golfpaket 1.430:- 1.565:- 1.530:- 1.665:-
Golfpaket enkelrum 1.710:- 1.910:- 1.810:- 2.010:-

Golfpaket
Priset inkl. en övernattning med frukost och en dags greenfee. 
Halvpension inkluderar även kvällens trerätters middag.

Njut av en riktig herrgårdsjul med allt som hör julen till. 
Priset inkluderar del i dubbelrum med helpension. 

Pris 4.870:- SJS-medlem 4.465:-

Herrgårdsjul   23 - 26 december

Avsluta året med en nyårshelg på vintervackra Fredensborg. 
Priset inkl del i dubbelrum med halvpension. 

Pris 2.120:- SJS-medlem 1.985:-
Extradygn 1-2/1: Pris 795:- SJS-medlem 625:- 

Nyårsfirande   31 december - 1 januari 2022

–Bo mitt på golfbanan

En mordgåta med spänning, humor och god mat i kombination 
med övernattning. Inkl. 3-rätters middag med teater, övernattning 
och stor frukost.

Pris fredagar 1.740:- lördagar 1.860:-
SJS-medlem fredagar 1.640:- lördagar 1.760:-

Mordgåta   7 & 8 maj samt 1 & 2 oktober

Unna dig en härlig helg med träning och 
inspiration tillsammans med Sabina Dufberg. 

Pris:  2.895:- SJS-medlem 2.760:- 
Boende i dubbelrum med mat och träning lör-sön.

Träningshelg   22 - 23 maj 

Läs mer om alla våra evenemang på vår hemsida!

(Vi reserverar oss för ev. tryckfel)


