HYR SOMMARNÖJE PÅ SIMPNÄS 2020
Riksmusei Vänners styrelse är tillika Styrelse för René och Ebba Malaises Stiftelse som enligt
stiftelseurkunden skall stödja forskning och utbildning vid Naturhistoriska Riksmuseet och förvalta
sin fastighet i Simpnäs för nutida och framtida forskning och för ihågkomst av Malaise gärning. I
mån av tillgång erbjudes medlemmar i Riksmusei Vänner och anställda vid Riksmuseet att hyra
Ekstugan, Strandstugan, Bergsstugan eller Huvudbyggnaden en eller flera veckor under våren –
sommaren - hösten 2020.
Bokningen sker via Internet from den 7:e mars kl 800:
1: René och Ebba Malaises Stiftelses hemsida
http://www.malaisestiftelse.se/Simpnas/
2: via länk från Riksmusei Vänners hemsida/Malaise Stiftelse ->
http://www.malaisestiftelse.se/Simpnas/

Användarnamn och Lösenord är: xxxx och yyyyyy Skilj på stora och små bokstäver.
Medlemsavgiften till Riksmusei Vänner för 2020 måste vara betald och på fråga efter inloggningen
anges som betald. Anställda vid Riksmuseet har rätt att hyra utan att vara medlemmar i Vännerna.
Medlemmar som inte har tillgång till Internet har möjlighet att få hjälp med bokningen f.r.o.m den 7
mars kl 800 på telefonnummer 0708 418462.
Fram till den 14:e mars kl 800 kan bokning ske för sommarsäsong av midsommar (17/6-27/6) eller
en vecka: (lördag-lördag, v27 –v34). Således gäller att först till kvarn har mest att välja mellan…
From den 14:e mars 800 gäller fri bokning av kvarvarande sommar veckor. Ingen begränsning gäller
bokning av antal veckoslut vår och höst. När bokningen gjorts måste betalning vara registrerad på
Marginalen Bank konto 9235 2107997 inom 4 arbetsdagar, annars går bokningen förlorad och stugan
är åter bokningsbar.
På bokningssidan finns en översikt över vilka veckor som bokats respektive bekräftats för varje
stuga. Uthyrningen är således definitiv först då betalningen registrerats och därmed bekräftats.
Bekräftelse skickas via Email. Speciella önskemål kan göras via Email från bokningssidan.
För sommarveckorna uthyres stugorna per vecka med till- och frånträde på lördagar kl 12.00.
Undantag utgör midsommarveckan som uthyres 17/6-27/6:12.00. Under vår och höst är
bokningen upplagd över veckoslut med enhetspris (tisdag-måndag).

Om hyresgästen inte kan utnyttja bokad period återbetalas inte hyran. Hyresgästen äger själv
ordna ersättningshyresgäst.
Nycklar till stuga och vägbom hämtas och återlämnas hos vakten på Riksmuseet, telefon 08 5195
4205. I undantagsfall kan nycklarna skickas per post efter överenskommelse med vakten. I varje
stuga finns en reservnyckel till vägbommen.
Småstugorna är på ca 24 m2 och består av ett stort rum, kök, ett mindre sovrum och fyra sovplatser.
Huvudbyggnaden har tre rum och 6 sovplatser. Vindsrummet som kan hyras mot en extra avgift har
ytterligare två sovplatser. Det finns köksutrustning, möbler och sängar med sängkläder. Elektricitet
och dricksvatten finns ej, däremot gasolspis och gasolkylskåp. Gasol ingår i hyran. Ekstugan och
Strandstugan har solel för USB laddning och belysning.
Hyresgästen får själv för sitt behov ta med sig dunk med dricksvatten. Tvättning, disk och
kokning kan ske med havsvatten.
För samtliga stugor komposterar hyresgästen såväl sin latrin som sitt komposterbara
köksavfall i latrinkompost som finns för varje stuga.
Sopkärl finns på avsedd plats vid infarten. Varje stuga har ¼ sopkärl (47 liter) / vecka.
Observera att återvinning gäller också på semestern. Sopkärlen är bara till för ej
komposterbart hushållsavfall - annat lämnas på återvinningsstation eller tas hem. Inget får
läggas utanför sopkärlen!
Bastu, bryggan och roddbåtar vid Huvudbyggnaden är tillgängliga för samtliga hyresgäster på
Simpnäs. Nätfiske är tillåtet utanför udden. Hus, väg och tomt är ej handikapp
anpassade.Ytterligare information och bilder finns via Supportsidan för bokningen:
http://www.malaisestiftelse.se/Simpnas/
2020

PRIS PER VECKOSLUT / MIDSOMMAR / VECKA
SMÅSTUGOR
/ HUVUDBYGGNADEN
________

Vår

900:- - 1200:-

/

1200:- - 1600:-

Midsommar 17-27/6

3100:-

/

3900:-

v27-31

2900:-

/

3600:-

v32-34

2400:-

/

3000:-

Höst
900:/
1200:Hyra av Huvudbyggnaden kan utvidgas till att också innefatta vindsrummet, 500:Simpnäs ligger c:a 12 mil från Stockholm. Från stugorna är det ca 2 km till busshållplats.
Koordinater för Stiftelsens område: 59.885 / 19.0651. Karta finns på bokningssidan
Adress:
Bofjärdsängsvägen 31-38 , 760 42 BJÖRKÖ
Postlåda finns vid infarten från den asfalterade landsvägen.

