
Åmål 2020 05 22 

Till alla medlemmar i SJS 

Vi är ett familjeägt företag som heter AB BoSund och finns i Åmål. Från och med den 1 juni 2020 
kommer vi att ta över driften av Rolfskärrs stugby. Reception och övrig drift kommer att skötas av 
medlemmar ur familjen Sundström. Det mesta kommer att vara på samma sätt som det brukar i 
Rolfskärr och vi hoppas att ni ska känna er varmt välkomna. Vår tanke är att varsamt utveckla 
anläggningen och vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag ifrån er. 

SJS har fram till den 1 juni hand om bokningarna, efter det tar vi över och lägger in bokningarna vårt 
bokningssystem. Ni behöver alltså inte göra något om det inte är så att ni vill ändra er bokning. 

Vi kommer att ha ett fortsatt samarbete med SJS även efter 1 juni så att ni medlemmar även i 
framtiden kan boka stugor till förmånliga priser. 

Lite praktisk information: 

Receptionens öppettider 

1/6-20/6 kl. 15-17 + efter behov 

21/6-22/8 kl. 8.30-11 och 14-17 

23/8-6/9 kl. 15-17 + efter behov 

Skulle det vara så att ni vill checka in när receptionen inte är öppen så finns vi alltid tillgängliga på 
telefon 0532-21055. Ring gärna en stund innan ni anländer. 

Betalsätt 

Kort, swish eller bankgiro. Vi ser helst att ni inte betalar kontant då det innebär ökad rånrisk och 
smittorisk. 

Covid-19 

Vi kommer att städa samt sprita duschar och andra gemensamma utrymmen 3-4 gånger/dag under 
högsäsong.  

Vi kommer att märka upp på golv så att det blir lättare att hålla avstånd i duschar och reception. 

Duschar och bastu kommer att vara bokningsbara under vissa tider på dygnet, med tanke på er som 
är i riskgrupp eller om man vill använda bastun familjevis. 

Har ni några frågor eller funderingar så får ni gärna höra av er. 

Björn 070-6459552 bjorn@bosund.se 

Marie 070-3505725 marie@bosund.se 

Nu ser vi fram emot en härlig sommar och hoppas att ni ska känna er välkomna. 
 


