Regelverk för stuguthyrning i Kommunal Skåne
Vem får hyra stuga?

Aktiva medlemmar och sektioner i Kommunal
Skåne, inklusive studerandemedlemmar och
deltidsbrandmän.
!Förtydligande

Enligt beslut efter motion till representantskapet
får pensionärer inte hyra stuga.

Var finns stugorna?

Gyllebo
Beddinge
Ven
Skummeslöv

Uthyrningsperioder

Alla stugor är öppna för uthyrning året runt.
!Högsäsonger

4 stugor
7 stugor
1 stuga
2 stugor

Sommarperioden veckorna 25-33.
Dessa veckor hyrs stugorna endast ut för hel vecka,
söndag-söndag.
Ansökan görs senast den 5 april och besked lämnas
senast den 15 april.
Vid ledigt i stuga efter fördelningen, eller vid
återbud, kan del av vecka bokas från och med
vecka 24.
Jul- och nyårsveckorna, vecka 52 och vecka 1.
Del av vecka kan bokas.
Ansökan görs senast den 1 oktober och besked
lämnas senast den 31 oktober.
Vid ledig stuga efter fördelningen, eller vid
återbud, gäller först till kvarn från och med
vecka 49.

Hur görs ansökan?

Via bokningsformulär på www.kommunal.se
eller via telefon 010-442 70 00, knappval 1.
Telefontider måndag-torsdag kl 13:00-15:00.

Urvalsprincip högsäsong

Alla ansökningar som kommer in gällande
högsäsong samlas utan inbördes ordning.
Löpande kontroll av medlemskap samt om och när
medlemmen tidigare hyrt stuga och anger detta på
ansökan.
Vid fördelning gäller följande prioriteringsordning:
Prio 1 – medlem som tidigare inte har hyrt under
högsäsong.
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Prio 2 – medlem som tidigare har hyrt stuga
utifrån när. De som hyrt närmast i tiden fördelas
sist. Vi strävar efter att få så många stugor som
möjligt uthyrda.
Bekräftelse & återbud högsäsong

Sommarperioden veckorna 25-33.
Bekräftelse eller avbokning ska göras inom 14
dagar efter att vi har skickat bekräftelsen till
stuggästen, se Uthyrningsperioder ovan!
Betalning ska vara Kommunals ekonomicenter
tillhanda senast den 31 maj.
Jul- och nyårsveckorna, vecka 52 och vecka 1.
Bekräftelse eller avbokning ska göras inom 14
dagar efter vi har skickat bekräftelsen till
stuggästen, se Uthyrningsperioder ovan!
Betalning ska vara Kommunals ekonomicenter
tillhanda senast den 30 november.
Nedanstående gäller båda högsäsongerna.
Vid utskick av bekräftelse bifogas svarstalong och
svarskuvert.
Möjlighet finns även att bekräfta/avboka sin
fördelade stuga via mejl till
stugbokning.skane@kommunal.se.

Urvalsprincip övrig tid

Alla ansökningar som kommer in hanteras
dagligen i den ordning ansökningar görs, via
bokningsformulär, telefon eller mejl.
Kontroll görs av medlemskap och av eventuell
notering, t ex överenskommelse om kompensation
från tidigare uthyrning.

Bekräftelse & återbud övrig tid

Hur når vi medlemmarna?

Bekräftelse skickas inom en vecka. Betalning av
stugan fungerar som bekräftelse och ska göras
senast 30 dagar före uthyrningsdatum.
Om avbokning inte görs inom föreskriven tid blir
stuggästen betalningsskyldig för hela
hyreskostnaden.
Vid senare avbokning på grund av sjukdom, måste
läkarintyg lämnas.
www.kommunal.se
Facebook
 Medlemmar som har en mejladress registrerad i
KomMed får ett mejl med länk till stugkatalog,
prislista, ansökningsformulär och kontaktuppgifter
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Enligt prislista som ses över inför budget 2019.
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