
Välkommen till stugägarhelg 
lördagen den 24:e oktober på Tranantorget 

Som tidigare informerat kommer stugägarhelgen bli lite annorlunda detta år. Vi bjuder in
till en drop-in minimässa för alla er som är på plats under höstlovet. Vi finns på plats och
svarar på era frågor och funderingar och bjuder på korv och kaffe. Lördag 24 oktober på
Tranantorgets innergård utanför Hotell Kurbits kl. 10:00 – 14:00.

Avdelningar som du kan träffa: 

Kläppens Vaktmästeri och Städavdelning:  
Med information om hur vi arbetar och vilka tjänster som vi kan erbjuda. 

Kläppens Logiavdelning:  
Informera om hur bokningen arbetar, svara på frågor gällande förmedlingsavtal  
och hur bokningsläget är. 

Kläppens Marknadsavdelning:  
Berättar om vinterns nyheter och en förhandstitt på säsongens Kläppen Magasin.

Kläppens Sportavdelning: 
Berättar om Längdläger och årets nyhet funktionell skidåkning.

Kläppens Butiker 
Öppet för försäljning och den stora ”Höstrean”.

Förutom Kläppens personal kommer vi ha leverantörer på plats från: 

Telkey 
Det smidiga och uppskattade låssystemet som vi rekommenderar. De har erbjudande  
på plats och visar hur låset fungerar. 

Elbilsladdare 
Leverantör som Kläppen rekommenderar för elbilsladdare till fritidshus och bostadsrätter.  
De visar upp sina produkter och hur de fungerar. 



Digital presentation 
Till denna dag kommer årets presentation om hur förra säsongen gick, senaste nytt 
och vad som är på gång, skickas ut digitalt. 
Anmäl ditt intresse för presentationen HÄR >>

Fotografering
Saknar du bilder på din stuga/lägenhet? Vi har tagit fram ett erbjudande till dig 
där du kan få ditt boende fotograferat under hösten. 
Hela stugan, ca 15 st bilder, 1200 SEK inkl moms 
Enstaka ca 3 st. bilder, 350 SEK inkl moms
Boka din fotografering senast den 30 okt. via länken HÄR>>

Coronaanpassad  

För att få denna ”minimässa” att vara så säker som möjligt gällande smittspridning  
är det viktigt att alla följer dessa riktlinjer: 

• Stanna hemma om du är sjuk. 

• Håll avstånd minst 1 meter. 

• Tvätta händerna ofta och noggrant. 

• Hosta/nys i armvecket. 

• Det är drop- in som gäller, är det mycket folk på området kom tillbaka lite senare. 

• Endast ett sällskap per ”avdelning/leverantör” åt gången. 

Varmt välkommen!
Gustav och familjen Eriksson med personal

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5qlWr3ZR7UCTBGjUwyWP_j6MBejlm4pGpx8zTPK-QnBUMDlIQUpBVksyUEs0MjUwM1JYT1FTR1JSTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5qlWr3ZR7UCTBGjUwyWP_oDvKGiVqdNJrqge2tt0QVBUOUhJMUY0Mjk1QzRDRDQ1Qkc0V0oyNEhYUi4u

