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2019

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och
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.
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tärnastugorna

kloten i bergslagen

IF Metall Norra och IF Metall Södra Västerbotten 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.

Kloten i Bergslagen nära Kopparberg. Här finns 30 moderna stugor med
fullt utrustade kök inklusive mikrovågsugn, dusch, toalett, torkskåp och tv.
Stugorna har 5–8 sovplatser. Det finns kanot att hyra och fiskebrygga.

Information och bokning:
IF Metall Södra Västerbotten
090-15 65 70
ifmetall.se/sodravasterbotten

Information och bokning:
Kloten
0580-883 00
kloten.nu
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gullholmen på västkusten
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.
Information och bokning:
IF Metall Göteborg
031-774 32 45
ifmetall.se

lilla brattön
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:
SKF Verkstadsklubb i Göteborg
031-25 01 60 (mån–fre kl. 11–12)
lillabratton.se
info@lillabratton.se
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vibäcks semesterhem
vid sörmlandskusten
Vibäcks semesterhem ligger vid Sörmlandskusten. Här finns tolv stugor med
olika kapacitet: fyra, fem eller sex bäddar. En del av stugorna har wc och
dusch. I särskild anläggning finns wc, dusch och bastu. Utöver stugorna finns
fyra rum med tre bäddar i varje.
Information och bokning:
IF Metall Sörmland
0155-29 28 50
073-70 90 651 (före och efter skollovstid)
viback.se

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 6 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
0491-76 73 90
Rabatt endast för medlemmar i avdelningen.
ifmetall.se/dackebygden
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halenstugorna i olofström

tandådalen i sälen

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 1 mil från Harasjömåla Fiskecamp.

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.

Information och bokning:
IF Metall Blekinge
0454-30 12 50
ifmetall.se/blekinge
blekinge@ifmetall.se

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
044-20 78 40
ifmetall.se/ostraskane
postbox.avd47@ifmetall.se

6

folkeferie.dk
Som medlem i IF Metall kan du spara min. SEK 400/person på 7 och 14
dagars charterresor till FolkeFerie.dk:s mest populära destinationer – utöver
våra fördelaktiga barnrabatter!
Välj till exempel Mellieha Holiday Centre på familjevänliga Malta med
avresa från Köpenhamn eller Stockholm Arlanda, och beläget i ett av öns
vackraste områden. Stora semesterhus, inomhuspool & spa, sandstrand, fina
faciliteter, utflykter och reseledarservice utgör de perfekta ramarna för en
bekväm och upplevelserik semester – året runt!

Res exklusivt med oss från Köpenhamn till Odysseus äventyrliga ö Ithaka
i västra Grekland, eller upplev den portugisiska ö-pärlan Porto Santo med
natur och golf i särklass. I Sivota, Greklands svar på Karibien, hittar du
exotiska stränder och blå laguner. Vårt populära hotell Atlantic Holiday
Centre på Teneriffa nyinvigdes år 2018 efter en storstilad renovering.
För ytterligare information, villkor och bokning:
folkeferie.se/erbjudanden/if-metall
forsaljning@folkeferie.se
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riva del sole resort & spa
Som medlem i IF Metall får du 20 procent 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:
sv.rivadelsole.it
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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fakta
Tärnastugorna i Västerbotten
Uthyrare
IF Metall Norra och IF Metall
Södra Västerbotten
Kapacitet 7 stugor
Info/bokn. IF Metall Södra Västerbotten
090-15 65 70
ifmetall.se/sodravasterbotten
Kloten i Bergslagen
Uthyrare
Kloten
Kapacitet 30 stugor
Info/bokn. 0580-883 00
kloten.nu
Gullholmen på västkusten
Uthyrare
IF Metall Göteborg
Kapacitet 5 stugor
Info/bokn. 031-774 32 45
ifmetall.se
Lilla Brattön
Uthyrare
SKF Verkstadsklubb i
Göteborg
Kapacitet 79 stugor
Info/bokn. 031-25 01 60
lillabratton.se
info@lillabratton.se
Vibäcks semesterhem
vid Sörmlandskusten
Uthyrare
IF Metall Sörmland
Kapacitet 12 stugor och 4 rum
Info/bokn. 0155-29 28 50
(mån–fre kl. 11–12)
073-70 90 651
(före och efter skollovstid)
viback.se

Bossholmen nära Oskarshamn
Uthyrare
IF Metall Dackebygden
Kapacitet 3 stugor
Info/bokn. 0491-76 73 90
ifmetall.se/dackebygden
Rabatt endast för medlemmar i avdelningen.
Halenstugorna i Olofström i Blekinge
Uthyrare
IF Metall Blekinge
Kapacitet 2 stugor
Info/bokn. 0454-30 12 50
ifmetall.se/blekinge
blekinge@ifmetall.se
Tandådalen i Sälen
Uthyrare
IF Metall Östra Skåne
Kapacitet 2 stugor,
6+2 bäddar i varje stuga
Info/bokn. 044-20 78 40
postbox.avd47@ifmetall.se
ifmetall.se/ostraskane
FolkeFerie.dk
Info/bokn. folkeferie.se/erbjudanden/
if-metall
forsaljning@folkeferie.se
Riva del Sole Resort & Spa
Uthyrare
Riva del Sole Resort & Spa
Kapacitet Hotelldel med 158 rum
och en semesterby med
182 lägenheter
Info/bokn. sv.rivadelsole.it
booking@rivadelsole.it
+39 0564 928 111
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