Information till våra besökare säsongen 2021.
BESÖKSAVGIFTER
Besökssäsongen är 15 maj till fjärde lördagen i augusti. Hundar är inte tillåtna på området.
▪
50: ‐ per besök/person.
▪ 350: - per säsong/person.
Besökare under 17 år betalar ingen avgift.
Vi välkomnar par och familjer till vårt område.
Ni kan välja att betala hela säsongsavgiften direkt eller betala besöksavgift vid de sju första besöken.
Swish:
Postgiro:
BIC (SWIFT-adress):
IBAN:

123 480 91 82
434 53‐0
NDEASESS
SE11 9500 0099 6034 0043 4530

Besöksavgift

Säsongsavgift

Det går även bra att betala till områdesvärden eller kassören.
Viktigt att ange namn och adress vid all betalning.

50: -

350: -

HYRSTUGOR, 4 BÄDDAR + BÄDDSOFFA
Näckebo

Solsport

▪ 600: ‐ per dygn
▪ 3 600: ‐ per vecka

▪ 500: ‐ per dygn
▪ 3 000: ‐ per vecka
Eventuell besöksavgift
tillkommer.

Eventuell besöksavgift
tillkommer.
För hyrstugor gäller 50% rabatt, t.o.m. vecka 24 och fr.o.m. vecka 33.

HUSVAGNSPLATS
▪
300: ‐ per dygn, inkl el
▪ 1 800: ‐ per vecka, inkl el
▪ 8 000: - per säsong, exkl el
Eventuell besöksavgift tillkommer.
För husvagnsplats dygn och vecka gäller 50% rabatt, t.o.m. vecka 24 och fr.o.m. vecka 33.

Göteborgs Friluftsförening GFF.
GFF är en ideell naturistförening belägen i Göteborgs norra skärgård. Föreningen bildades 1936.
Vårt medlemsägda område är ca 57 000 m2 och här finns 20 privata hus, ett trettiotal husvagnar och
två stugor till uthyrning.
Här kan vi tillsammans umgås, sola och bada nakna då vädret så tillåter. Korrekt klädsel är kläder på
både över- och underkropp, vilket gäller för alla som i vissa fall inte kan eller vill vara nakna. Badkläder
är inte tillåtna på området. Rökning är endast tillåten vid särskilt iordningställda rökrutor.
På området finns både sandstrand och klippbad. Det finns badbryggor, trampolin, vedeldad bastu,
duschar, tvättmaskin och mulltoaletter. Mitt på området finns en storstuga med kök, TV-rum och
utrymme för gemensamma aktiviteter t.ex. bordtennis. Framför storstugan finns en boulebana och en
gräsmatta för barnen med lekstuga, lekredskap, gungor, studsmatta och sandlåda.
Om du vill veta mer om oss så finns information tillgänglig på vår hemsida www.gbgfriluft.se.

HEMSIDA

BESÖKSADRESS

www.gbgfriluft.se

Västergårdsvägen 101, Bohus-Björkö

BOKNING
Du kan boka stuga, husvagns-husbilsplats och tältplats via mail till bokning@gbgfriluft.se
eller kontakta uthyrningsansvarig.

Bokningsmail

Uthyrningsansvarig
Iréne Ströman-Rosén

bokning@gbgfriluft.se

0704 – 15 68 15

KONTAKTPERSONER
Områdesvärd
Laila Strömqvist

0707 – 56 33 48

Områdesvärd
Inger Sedin

0764 – 16 52 71

Ordförande
Lars Johansson

0707 – 91 58 28

