
Medlemsbladet 2022

Härliga semestertips 
för dig & din familj!



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

Årsmöte
Vi planerar att ha ett fysiskt årsmöte 
i Stockholm den 25 mars 2022. Tid 
och plats kommer att visas på SJS 
hemsida minst 3 veckor före mötet. 
Anmälan senast 18 mars. Mer info 
på vår hemsida. Kontakta med-
lemsservice för upplysningar eller 
anmälan.

Dataskyddsförordningen - 
GDPR
Som medlem godkänner du att vi 
sparar dina personuppgifter enligt 
lagen om ekonomisk förening, 
Bokförings-lagen och Dataskydds-
förordningen.

Medlemsservice
SJS-hotellen
Fredensborgs Herrgård
Fredensborg 120
598 91 VIMMERBY

Tel: 0492-306 00
E-post: medlem@sjs-hotellen.com
www.sjs-hotellen.com

Fredensborg februari 2022

Visst är det lite vår i luften? 
I skrivande stund har vårsolens strålar börjat ge oss alla lite värme och snart stun-
dar en skön vår- och sommarperiod. Vi är nu alla vana vid att både hålla avstånd 
och hålla ut, men visst blir allt lite lättare när vi kan tillbringa lite mer tid utom-
hus?! Vår energi ökar och många av oss får lite extra livslust och glädje i kroppen 
när solen visar sig.

Nyheter
Under vinterperioden har det målats och fejats utvändigt på Fredensborg och vi 
har nya elbilsladdare på plats för er som kör elbil. I Hällevik står vår nybyggda pa-
delbana och väntar på spelsugna gäster som vill ut i det gröna. Vi fortsätter upp-
gradera hotellens standard på ett sätt som vi hoppas du som gäst ska uppskatta. 

Vart vill du åka på semester?
Jag tar gärna emot förslag och synpunkter på verksamheten. Har du några önske-
mål på var SJS ska finnas med på ett hörn i framtiden? Är det ett fjällboende som 
lockar, en dusch på varje rum i Hällevik, en lägenhet på Mallorca eller kanske en 
ställplats för husbilen vackert belägen vid en sjö som passar just dig? Jag vill gär-
na få in lite förslag från er medlemmar vad era önskemål är för vårt framtida SJS. 
Ni skicka ett mail direkt till mig på följande adress: lena.ernberg@sjs-hotellen.com
Vi lottar ut ett presentkort på en hotell-
vistelse för två personer bland er som 
tar er tid och skriver en rad till mig.

Nu hoppas jag att Ni alla får en bra vår 
och sommar och att vi snart ses ute på 
någon av våra fina anläggningar!

Tack för att du är medlem.

Lena Ernberg
Vd

Medlemsinformation

Bo i fina stugor, laga mat utomhus,
vandra till Helags och njut av den 
fantastiska naturen.
Ditt erbjudande 
10 % rabatt på ordinarie pris 
Boka på telefon 010-436 4108
Ange SJS-medlem när du bokar.Ange SJS-medlem när du bokar.

www.fjallhornet.se

fjallhornet.se

Varmt välkommen till Rolfskärrs stugby
Som SJS-medlem får du 20% rabatt på
för- och eftersäsong och 15 % rabatt

på högsäsong

Boka på rolfskarr.com eller 0532-21055
uppge personnummer vid bokning

Nytt år - kom igen!



Halvpension

Halvpension* pris/person 23/6 - 10/8** 

Dubbelrum   dygn  735:-   870:-
Dubbelrum    vecka  4.865:-  5.810:-
Dubbelrum dusch/WC dygn  840:-   990:-
Dubbelrum dusch/WC vecka  5.600:-  6.650:-
Dubbelrum Superior dygn  965:-  1.140:-
Dubbelrum Superior vecka  6.475:-  7.700:-

*Halvpension inkluderar frukost och en 2-rätters middag (100:- 
tillägg midsommarafton).

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

Dubbelrum som enkelrum 225:-/dygn. 

Barnrabatter i x-bädd 50% (3-15 år).         Husdjurstillägg 250:-/st.

Arrangemang 

8-11/6  Sweden Rock

17-19/6  Fotbollscup

23-26/6  Midsommarfirande

26/6-19/7  Medlemsvecka, 
v 26,27.  Extra mycket rabatt 
om du bokar boende 5-7 dygn

Tenniscamp, v 28, 3 dagar

16-23/7  Tennisvecka, v 29 
Dagens lunch kan bokas under 
tennisveckan sön-fre. Pris: 570:-, 
barn: 450:-. Arr avgift 1.000:-/
vux, 600:-/barn 7-15 år. 

11-14/8  Jazzfestival

3-dygnspaket  23/6 - 10/8

                       Dubbelrum       Dubbelrum      Dubbelrum 
                    m dusch/WC    Superior

Vuxen           2.115:-  2.520:- 2.430:-  2.880:-  2.805:-  3.330:-
Barn 3-15 år  1.060:-  1.260:- 1.215:-  1.440:-  1.405:-  1.665:-

Barnrabatter i x-bädd 50% (3-15 år).

Bokning SJS-hotellen  

Fredensborgs Herrgård Tel 0492-306 00 

t.o.m. 9/6, därefter 0456-520 10.

www.hallevikshavsbad.com

Självhushåll

Pris/   6/6 - 12/6       1/6 - 6/6*      26/6 -11/8* 
lägenhet     23/6 - 26/6        12/6 -23/6*     14/8 - 21/8*
   11/8 - 14/8   

Dygn           935:-  1.100:- 710:-  840:-  805:-  950:-
Vecka    4.550:-  5.460:-  5.215:-  6.230:-

OBS! Under perioden v. 28-31 kan lägenheterna bokas för max 1 v.

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

Husdjurstillägg 250:-/st.

Golfpaket  21/6 - 11/8

                       Dubbelrum       Dubbelrum      Dubbelrum 
                    m dusch/WC    Superior

Pris/dygn          945:-  1.040:- 1.040:-  1.160:-  1.165:-  1.310:-

Pris/person inkl frukost och greenfee på blekingebana

Tennisvecka
16-23 juli 2022

Ta chansen att prova på eller 
utveckla ditt tennisspel.

Duktiga instruktörer lär ut grund-
slag, fotarbete och serve.

Vem tar hem Hällevik Open 
i sommar?

(Enbart förhandsanmälan!
Barn från 7 år).

Rumspriser med frukost

Pris/rum       7/6 - 12/6       21/6 - 23/6      
   23/6 - 26/6 26/6 - 11/8          11/8 - 14/8
Enkelrum 
annex    750:-  870:- 650:-  770:-  750:- 870:-
Enkelrum 
Huvudbyggn. 850:-  970:- 750:-  870:-  850:-  970:-
Enkelrum  
dusch/WC 1.070:-  1.250:- 970:-  1.150:-  1.070:-  1.250:-
Dubbelrum 1.160:-  1.350:- 1.060:-  1.250:-  1.160:-  1.350:-
3-bäddsrum 1.330:-  1.550:- 1.230:-  1.450:-  1.330:-  1.550:-
4-bäddsrum 1.500:-  1.750:- 1.400:-  1.650:-  1.500:-  1.750:-
Dubbelrum 
dusch/WC 1.350:-  1.590:- 1.250:-  1.490:-  1.350:-  1.590:-
3-bäddsrum
dusch/WC 1.520:-  1.790:- 1.420:-  1.690:-  1.520:-  1.790:-
Dubbelrum
Superior 1.600:-  1.890:- 1.500:-  1.790:-  1.600:-  1.890:-

Husdjurstillägg 250:-/st

Midsommar-
firande

23- 26 juni 2022
Välkommen att fira traditionell 

midsommar med blommor, 
tårta, dans och fin musik-

underhållning.
Vi njuter också av den goda 

midsommarmaten.



Prislista fr. 1 januari 2022 Golfpaket - Bo mitt på golfbanan på Tobo GK

Evenemang

Priser i rött Rumspriser Halvpension
är medlemspriser inkl frukost per person

Enkelrum  990:-  1.190:- 1.410:- 1.610:-
Dubbelrum Standard 1.510:-  1.790:- 1.160:- 1.315:-
Dubbelrum Superior 1.600:-  1.890:- 1.205:- 1.365:-
Dubbelrum Deluxe 1.770:-  2.090:- 1.295:- 1.465:-
Herrgårdssvit, från 1.990:-  2.350:- 1.415:- 1.595:-

Tillägg X-bädd 200:-/dygn. Spjälsäng 100:-/dygn. Husdjur 250:-/st.
Extrarum 1.050:-
Barnrabatter i x-bädd 50% (3-15 år).         

- Kombinera med ett besök på Astrid Lindgrens Värld!

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

Pris/person inkl frukost    mån-tor      fre-sön
Golfpaket 1.055:-  1.195:- 1.155:- 1.295:-
Golfpaket i superior 1.105:-  1.245:- 1.205:- 1.345:-
Golfpaket i enkelrum 1.305:-  1.490:- 1.405:- 1.590:-

Pris/person inkl halvp.    mån-tor      fre-sön
Golfpaket 1.460:-  1.615:- 1.560:- 1.715:-
Golfpaket i superior 1.510:-  1.665:- 1.610:- 1.765:-
Golfpaket i enkelrum 1.710:-  1.910:- 1.810:- 2.010:-

Träningshelg  21-22 maj 
Unna dig en härlig helg med träning och inspiration
tillsammans med Sabina Dufberg. 

Pris 2.995:- SJS-medlem 2.840:-
Boende i dubbelrum med mat och träning lör-sön.

Mordgåta  1-2 april, 2-3 april 
En mordgåta med spänning, humor och god mat i kombina-
tion med övernattning. Inkl. 3-rätters middag med teater, 
övernattning och stor frukost.

Pris 1-2/4 1.840:-, 2-3/4 1.995:-
SJS-medlem fredagar 1.740:-, lördagar 1.895:-.

Herrgårdsjul  23-26 december 
Njut av en riktig herrgårdsjul med allt som hör julen till. 
Priset inkluderar del i dubbelrum med helpension. 

Pris 5.995:- SJS-medlem 5.530:-

Nyårsfirande  31 december - 1 januari 
Avsluta året med en nyårshelg på vintervackra Fredensborg. 
Priset inkluderar del i dubbelrum med halvpension.

Pris 2.195:- SJS-medlem 2.040:-
Extradygn 1-2/1. Pris 825:- SJS-medlem 675:-

Läs mer om alla våra evenemang på vår hemsida!

(vi reserverar oss för eventuella tryckfel)


