
FRITID I TÄRNABY
Hyr billig stuga av IF Metall



Vill du hyra en av våra  
IF Metall-stugor? 

Som medlem har du möjlighet 
att för en billig penning hyra 
en stuga i Tärnaby.

De två IF Metall-avdelningar som finns i 
Västerbotten äger tillsammans sju stu-
gor, fyra fristående och tre radhusstugor, 
nedanför Hassebacken i Tärnaby. 
  
Alla sju stugor är på ca. 46Kvm, har två 
sovrum med våningssäng och ett  sov-
rum med två fristående sängar, totalt sex 
bäddar. Stugorna har kompakt kök i ett 
allrum, stort badrum och en hall med 
torkskåp. Vi har installerat TV-apparater 
med inbyggd boxer. Om du vill ha ett 
större utbud än standardkanaler, ta med 
ditt boxerkort. TVn har även HDMI in-
gång, medtag kabel.

I stuga 2-8 får man inte ha djur.



Åka skidor, plocka svamp, cykla,  
vandra, jakt, fiske...

Tärnaby-Hemavan har en hel del att 
erbjuda året runt för den som gillar  
friluftsliv.  
 
På hemavantarnaby.se hittar du det 
som är aktuellt för den tiden du har 
tänkt besöka området.



Priser
from 190701

Medlemmar -  
IF Metall Norra & 
Södra Västerbotten

Övriga avd Ej medlemmar

Veckopris:
Vecka 9 - 37 4500:- + 600 kr + 1500 kr
Vecka 38 - 8 2500:- + 600 kr + 1500 kr
Dygnspris:
Vecka 9 - 37 800:- + 200 kr + 500 kr
Vecka 38 - 8 600:- + 200 kr + 500 kr
Minisemester:
Vecka 9 - 37 1700:- + 300 kr + 500 kr
Vecka 38 - 8 1500:- + 300 kr + 500 kr
Långhelg:
Vecka 9 - 37 2500:- + 400 kr + 600 kr
Vecka 38 - 8 1700:- + 400 kr + 600 kr
Minisemester: Söndag-Torsdag / Långhelg: Torsdag-Söndag
BOKNINGSAVGIFT 500 KR

Vill du boka en stuga? Ring 090-15 65 70 eller använd blanketten  
Intresseanmälan Tärna.doc, se IF Metall Norra Västerbotten eller  

IF Metall Södra Västerbottens hemsida.

Vill du hyra en stuga någon av veckorna 8 till 18 måste du anmäla  
ditt intresse senast 1 november året före.  

Stugorna lottas sedan bland de intresserade.

Bokningen är bindande och en bokningsavgift på 500 kronor betalas  in så fort hyres-
gästen fått besked om tilldelad hyresperiod. Vid utebliven eller dåligt utförd städning 

debiteras hyresgästen timtaxa. Om nyckel tappas bort debiteras 500 kronor.


