
 

 

 
 

 

 

 

INFO KSS LÄGENHET 

– för dåtiden, nutiden och framtiden – 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAP 

”Kungälvs Simsällskap ska vara en attraktiv förening där alla känner Glädje och 

Gemenskap oavsett ambitionsnivå.” 

Följande är information kring bokning, lägenheten, generella regler m.m. 

BOKNING:  

> Bokning sker på kungalvsim.se genom att välja bokningsvecka och betala direkt på 

   hemsidan, likt våra simskolekurser. 

> Kostnaden är 2 000 SEK per vecka, oavsett antalet besökare. 

> Samtliga boende måste vara KSS medlemmar (medlemskap är kalenderårsbaserat 

   och görs på kungalvsim.se utan aktivt deltagande eller sker automatiskt när  

   anmälan görs till någon av våra aktiva kurser). 

> Bokningen är söndag – söndag och veckonumret räknas till veckan som börjar på 

   måndagen man har lägenheten, dvs. inte veckan för ankomstsöndagen.  

> En provperiod för bokning av KSS Lägenhet sker t.o.m 2021-02-28. Observera 

   bekräftandemejl innan er bokning är reserverad. 

   (ev. synpunkter och feedback under provperioden uppskattas och skickas till 

    kansli@kungalvsim.se) 

ALLMÄN INFORMATION:  

> Lägenheten har 8 permanenta sängar och 2 platser i en bäddsoffa. 

> Allmän städutrustning finns på plats (se Steg-för-Steg Manualen). 

> Vid införskaffandet av ev. städutrustning och förbrukningsmaterial vid behov, ex.  

   toapapper, disk-/tvättmedel m.m., betalar KSS detta vid inlämnandet av kvitto och 

   en utläggsredovisning efter godkännande av KSS. 

> Nyckel hämtas ut i KSS Klubbrum (Oasen östra entrén) innan avresa.  

   Vid borttappandet av nyckel på Mallorca, kontakta KSS Lägenhets jour-  

   telefonnummer ni får vid avresa. 

   (Det finns en reservnyckel på plats i Colònia de Sant Jordi; avgift för borttappad 

   nyckel är 500SEK och betalas till KSS när man kommer hem). 

MEDTAGES:  

> Lägenheten är fullt utrustad med undantag för sådant som måste tvättas i maskin. 

> Ta med sängkläder (lakan, påslakan, örngott) 

> Ta med handdukar (badlakan, tork-, disk- och kökshanddukar) 

> Diskmaskin finns ej (handdisk) 

> Tvättmaskinen får ej användas! 

 

 



 

 

 

ÖVRIGT:  

> Städning sker innan ni lämnar; se till att lägenheten är så som ni skulle vilja möta  

   den – tänk på nästa KSS medlemmar som är på besök. 

> Tänk på grannarna! I huset finns flera lägenheter och därmed flera grannar.  

   Vänligen visa respekt, hänsyn och tänk på ert uppförande och ljudnivå. 

> Tänk på att spara el och vatten; el- och vattenpriset är relativt höga på Mallorca så 

   undvik onödigt användande. Kostnaderna för detta står KSS för. 

> Lägenheten har ej air-condition. Under nästan hela året är temperaturen behaglig 

   inomhus. För svalkande vindar, öppna dörrar och fönster och stäng fönsterluckor 

   som är i solläge.  

> Best Swim Center är öppet för allmänheten mitt på dagen. På morgonen och 

   eftermiddag/kväll är bassängen bokad för olika simklubbar. 

> Nya, uppdaterade regler för bokning och användandet för 2021 kan tillkomma. 



 

 

 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAPS SPONSORER:  

ICA Maxi Kungälv  
Gymnasiegatan, 442 34, Kungälv  

ICA Maxi Kungälv och KSS har infört en köpbaserad sponsring; vid 

inskanning av KSS sponsorkod går 1% av alla köp tillbaka till KSS. 

Se https://sponsring.ica.se/kungalvs-simsallskap. 

ERA Axelsson Fastighetsbyrå  
Gymnasiegatan 2, 442 34, Kungälv 

ERA Axelsson sponsrar med 5% av arvodet för varje försäljning vi som 

klubb tipsar om. Sälja bostad? Se då till att träffa ERA Axelssons 

Fastighetsbyrå och glöm ej att nämna ”Tips från KSS”.  

HAIR&BEAUTY 

Strandgatan 71, 442 31, Kungälv 

‘Hair is Beauty!’ För bokningar, priser och info, ring 0303-133 38 eller se 

deras hemsida www.salonghairbeauty.se. 

CONSAT 
www.consat.se  

Consat verkar inom Fordon, Industri, IT, Energi, Life Science och ITS för 

Kollektivtrafik. Självständigt eller i samverkan med deras nätverk når dem 

resultat med entusiasm och skaparglädje. 

FE Entreprenad AB  
Sjöhåla, 442 71 Kärna | 0767-60 53 05 

Fredrik Emanuelsson är grundare till FE Entreprenad AB – allt inom 

anläggning-, gräv- och trädgårdsarbeten. Fredrik har tidigare simmat SM 

för KSS och på meritlistan finns även ett SM-guld i trädgårdsanläggning 

och uttagen av det Svenska Yrkeslandslaget till VM – WorldSkills 2019. 

Kungälv Energi 
Byggmästaregatan 5, 442 34, Kungälv 

’Borta Bra men Lokal El Bäst – Din Drivkraft. Alldeles Runt Hörnet.’ 

Kungälvs Energi sponsrar KSS med 350SEK för varje nytecknat elavtal då 

man uppger ”Kungälvs Simsällskap”. Uppdatera, byta eller skaffa nytt 

elavtal? Se då till att kontakta Kungälv Energi på 0303-23 93 00. 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAP I SAMARBETE MED: 

STC Rollsbo 
Rollsbovägen 25, 442 40, Kungälv 

STC Rollsbo samarbetar med KSS tävlingsverksamhet genom att ge 

reducerade priser för STC medlemskap. 

SWIMSHOP 
www.swimshop.se  

Levererar simutrustning för träning och tävling. Som medlem i KSS får du 

vid beställning på swimshop.se mellan 10-25% rabatt, förutsatt att ni 

uppger ”KSS” som rabattkod. 

 

Vill Ni Sponsra? Meddela Johan -KSS Sponsoransvarig- via jhildesson@gmail.com  
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