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ANMÄLNINGSBLANKETT – FUENGIROLA 2022 

 

 
Jag önskar boka en vecka under perioden vecka 18 tom vecka 39. 

Jag önskar boka vecka/or (max 2 veckor) under övrig tid 

Under 2022 kommer V. 1 vara undantagen för underhållsarbeten 

 

Alt 1  …………… 

Alt 2  ………….... 

Alt 3  …………… 

Alt 4  …………… 

 

Man kan endast vinna ett alternativ 

 

 

 

……………………………….  ……………………………. 

Personnummer (10 siffror)   Namn 

 

 

……………………………….  ……………………………. 

Adress    Postnr och Ort 

 

 

……………………………….  ……………………………. 

Telefon    Mail-adress (TEXTA!!!) 

 

 

OBS! Blanketten skall vara oss tillhanda senast 25 November 2021, i pappersform 

eller som epost (spanien@pappersavd36.se), för att vara med i lottningen. Besked till de 

som vunnit kommer under vecka 48 på den mail som ni uppgett på 

ansökningsblanketten.   Glöm inte att texta Mail-adressen. 
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Utlottning 2022 

 

Lägenheten kommer att uthyras i första hand veckovis. Bytesdagar är tisdag till tisdag. 

Utlottning av lägenheten och utskick av eventuell vinst görs V 48.  

Utlottningen är från 1 januari – 31 december. 

Lottningen görs efter en prioriteringsordning utefter när/om man vunnit tidigare. 

 

Högsäsong (vecka 18 tom v 39) max en vecka kan bokas.   

Lågsäsong (övriga veckor) max två veckor kan bokas. 

OBS! V.1 är inte bokningsbar, underhållsarbeten 

 

Kostnaden är 150 euro/vecka.  

 

Finns det lediga veckor kvar efter lottning är det ”först till kvarn” som gäller. 

På vår hemsida www.pappersavd36.se kommer vi att ”lägga ut” så man kan se vilka veckor som är 

lediga. Detta görs efter lottningen är utförd. 

Bokningar utanför lottning görs på vår mail spanien@pappersavd36.se tidigast torsdag  

2 december fr o m kl 08.00. 

 

Ytterligare information om lägenheten finns att läsa på vår hemsida. www.pappersavd36.se. 

Titta under fliken ”Medlemsförmån”     

 

 

 

Avdelningsstyrelsen 
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