
Allmänbeskrivning som Exemplet nedan. I exemplet heter boendet Solbacken. 

Vi önskar få din text både på svenska och på engelska.  

OBS: Tänk på att texten ska vara max 2000 tecken för båda språken gemensamt, inklusive 

mellanslag. Detta för att rymmas i systemet. Denna text är ca 400 tecken för lång. Ta bort det 

som inte stämmer på ditt boende.  

Gult: kom ihåg att ange! 

Turkos: Ta ställning till om du vill använda. Stryk eller ange rätt info och belopp.  

 

Lägenhet i två plan, 8 bäddar, 81 m², allrum med köksavdelning, 4 sovrum, 1 

duschrum/wc, 1 WC, bastu.  Solbacken ligger i/utanför                 centrum. 

Ange vinterisolerat eller ej gällande stugor och campingboende 

Kök: Spis, ugn, kylskåp, frys, diskmaskin, mikrovågsugn. 

Sovrum: Nr 1= 1 dubbelsäng. Nr 2= 1 familjesäng 120 cm bred . Nr 3= 1 säng 90 cm bred. 

Nr 4= 1 säng med 105 cm bred. 

Badrum: 1= dusch & wc. Badrum 2= WC. 

Övrigt: Allrum med köksavdelning. TV, torkskåp, tvättmaskin.  Byggnadsår/renoverat år    .  

Utomhus: Beskriv utomhusmiljön kortfattat; Tillgång till trädgård, Tillgång till uteplats/grill. 

Huset ligger i villaområde/på landet.  Nära sjö, ängar, centrum.  

Parkeringsmöjligheter:  

Beskriv kortfattat var gästen kan parkera. På tomten eller nära/trångt/svårt att hitta/gott om 

plats osv.  

 

Ingår i hyran: Wifi, värme, el, sophämtning, försäkring. Sängkläder kan hyras.  

Viktigt 
Gästen städar själv medan boendet pågår. Slutstädning: Vid avresa kan gästen slutstäda själv 

och granskas av värden, eller låta värden ordna slutstädning mot en avgift på xxxx kr. Husdjur 

och rökning inomhus ej tillåtet. Obs! Ej allergisanerat. Alla i boendet ska ha fyllt 18. Gäller ej 

barn i målsmans sällskap. 

Deposition till värden? Skriv kort fakta att denna betalas på plats och belopp här.  

 

Postadress till boendet: 

 

 

 

     Fyll i Antal/Storlek/Avstånd mm. 

 



Tvättmaskin 

Torktumlare/Torkskåp 

    Antal WC 

Dusch  

Kamin/Braskamin 

Bastu 

Avstånd: 

mataffär  …………… m 

Preemraff …….m 

Centrum  ….m 

Busshållsplats ……….m 

  

Postadress till boendet (komplett adress!) 

Övrig information 

 

 

Tänk på: 

Det är onlinebokning i portalen. Och när gästen bokar blir bokningen bindande, för oss alla. 

 Meddela oss ev. perioder som boendet inte ska vara öppet för bokning under 2019 (och 

våren 2020).  

 Tänk på att inte ha boendet tillgängligt på flera portalen för samma veckor, för att undvika 

dubbelbokningar.   


