FRITIDSGUIDE
2022

Utspridda över hela landet ligger natursköna semesteroch fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i
klubben eller avdelningen.
Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar
i IF Metall att utnyttja dessa platser till medlemspris.
Vänd dig till den uthyrare som står angiven i anslutning
till respektive fritidsanläggning, med en förfrågan eller en
bokning.

INNEHÅLL
Stugor och anläggningar inom IF Metall
Riva del Sole Resort & Spa
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Kontaktuppgifter7
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TANDÅDALEN I SÄLEN
Naturskönt i Tandådalen, utanför Sälen, erbjuder avdelningen två
hopbyggda stugor på cirka 67 kvm. Stugorna har 6+2 bäddar per stuga och
hyrs ut med all behövlig utrustning, utom sänglinne och ved.
På sommaren ges möjlighet till fina vandringsleder, fiskevatten, golf,
bäver- och älgsafari. Med cirka 600 meter till skidliften och med närheten
till Sälen finns under vintersäsongen tillgång till skidbackar, längdskidspår,
snöskotersafari med mera.
Information och bokning:
IF Metall Östra Skåne
ifmetall.se/salen
postbox.avd47@ifmetall.se
044-20 78 40

TÄRNASTUGORNA
IF Metall Norra Västerbotten och IF Metall Mitt i Norrland erbjuder stugor
i Tärnaby. Sju stugor på 47 kvm vid Laxfjällets fot i Tärna. Stugorna är
utrustade för sex personer med kök, tre sovrum, wc och dusch, torkskåp,
frys, mikrovågsugn, tv och skidbod. Fyra av stugorna är allergianpassade.
Information och bokning:
IF Metall Mitt i Norrland
ifmetall.se/mittinorrland
090-15 65 70
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GULLHOLMEN PÅ VÄSTKUSTEN

LILLA BRATTÖN

Genom IF Metall Göteborg kan du hyra stugor på Hermanö på västkusten.
Anläggningen heter Gullholmen och där finns fem nyrenoverade stugor,
utrustade med sex bäddar, tv, kök, dusch och wc. I huvudanläggningen
finns bland annat restaurang, pub, bastu och tvättmaskin.

Genom IF Metall Göteborg kan du hyra stuga på Lilla Brattön i Bohusläns
skärgård. Här finns totalt 79 stugor, varav 32 är fullt utrustade med dusch,
toalett och kök. De övriga 47 stugorna är av enklare standard. Restaurang
och servicebutik.

Information och bokning:
IF Metall Göteborg
ifmetall.se
031-774 32 45

Information och bokning:
SKF Verkstadsklubb Göteborg
lillabratton.se
info@lillabratton.se
031-25 01 60 (kl. 11.30–12.00) t.o.m. vecka 24
0303-77 01 09 (kl. 11.00–12.00) vecka 25–33

Genom IF Metall Dackebygden kan du hyra en stuga på Gullholmen.
Stugan är utrustad med sex bäddar, tv, kök, dusch och wc. Till stugan hör
även en båt med motor som ingår i hyran. I huvudanläggningen finns bland
annat restaurang, pub, bastu och tvättmaskin.
Information och bokning:
IF Metall Dackebygden
ifmetall.se/dackebygden
0491-76 73 90
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HALENSTUGORNA I OLOFSTRÖM
Några kilometer utanför Olofström i Blekinge ligger avdelningens stugor
vid sjön Halen. De två stugorna är fullt moderna och har 4+2 respektive
6+2 bäddar. Alldeles vid sjökanten i anslutning till stugorna ligger en
bastu som man kan boka. Fri tillgång till båt för fiske i sjön Halen. I
övrigt se IF Metall Blekinges hemsida, där ni finner all information ni kan
behöva. Stugorna ligger cirka en mil från Harasjömåla Fiskecamp.
Information och bokning:
IF Metall Blekinge
ifmetall.se/blekinge
blekinge@ifmetall.se
0454-30 12 50

BOSSHOLMEN NÄRA OSKARSHAMN
Bossholmen, kustläge nära Oskarshamn. Här har IF Metall
Dackebygden tre stugor med vardera fyra bäddar och en stuga
innehållande konferenslokal och övervåning med sex bäddar.
Stugorna är fullt utrustade med wc, dusch, pentry med kyl och frys
samt mikrovågsugn och tv. Tillgång till båtar och bastu finns.
Information och bokning:
IF Metall Dackebygden
Rabatt endast för medlemmar i avdelningen.
ifmetall.se/dackebygden
0491-76 73 90
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RIVA DEL SOLE RESORT & SPA
Som medlem i IF Metall får du 20 procents rabatt på boende i lägenhet
och 10 procent på hotellet på Riva del Sole Resort & Spa.
Riva del Sole är ett svenskägt resort i närheten av fiskebyn Castiglione
della Pescaia, i frodiga Toscana. Den perfekta utgångspunkten för
kulturella utflykter till centrala Italien (Florens, Pisa, Rom) eller för
vinprovningar på någon av de närliggande vingårdarna.

För ytterligare information,
villkor och bokning:
rivadelsole.it/sv
booking@rivadelsole.it
+39 0564 928 111

Ta chansen att vila upp dig i spa-anläggningen med jacuzzi, bastu, beauty
center och gym. Det finns också pooler, barer och barnklubb.
Lägenheterna är placerade i den skuggiga pinjeskogen, medan hotellet
ligger endast ett stenkast från den privata sandstranden.
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KONTAKT
Tandådalen i Sälen
Uthyrare
IF Metall Östra Skåne
Kapacitet	2 stugor,
6+2 bäddar i varje stuga
Info/bokn. ifmetall.se/salen
postbox.avd47@ifmetall.se
044-20 78 40
Tärnastugorna i Västerbotten
Uthyrare	IF Metall Norra
Västerbotten och IF Metall
Mitt i Norrland
Kapacitet 7 stugor
Info/bokn.	IF Metall Mitt i Norrland
ifmetall.se/mittinorrland
090-15 65 70
Gullholmen på västkusten
Uthyrare
IF Metall Göteborg
Kapacitet 5 stugor
Info/bokn.	
ifmetall.se
031-774 32 45
Uthyrare
Kapacitet
Info/bokn.

Halenstugorna i Olofström i Blekinge
Uthyrare
IF Metall Blekinge
Kapacitet 2 stugor
Info/bokn.	
ifmetall.se/blekinge
blekinge@ifmetall.se
0454-30 12 50
Bossholmen nära Oskarshamn
Uthyrare
IF Metall Dackebygden
Kapacitet 3 stugor
Info/bokn. ifmetall.se/dackebygden
0491-76 73 90
Rabatt endast för medlemmar i avdelningen.

Riva del Sole Resort & Spa
Uthyrare
Riva del Sole Resort & Spa
Kapacitet	Hotelldel med 158 rum och
en semesterby med 182
lägenheter
Info/bokn. rivadelsole.it/sv
booking@rivadelsole.it
+39 0564 928 111

IF Metall Dackebygden
1 stuga
ifmetall.se/dackebygden
0491-76 73 90

Lilla Brattön
Uthyrare	SKF Verkstadsklubb
Göteborg
Kapacitet 79 stugor
Info/bokn. lillabratton.se
info@lillabratton.se
031-25 01 60 (kl. 11.30–
12.00, t.o.m. vecka 24)
0303-77 01 09 (kl. 11.00–
12.00, vecka 25–33)
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