
KHS Sommarmöte 2011 – 3-7 augusti  

Priser – Markera önskade alternativ.  
 
Kursavgift Hela mötet Dag          Antal 
KHS-medlem över 18 år  600 kr 200 kr      _____    
Icke KHS-medlem över 18 år  750 kr 250 kr      _____ 
 
Mat och logi (mat ingår i alla logialternativ):  
Gästhemmet: Rum med hotellstandard centralt i Sigtunastiftelsens 
huvudbyggnad. Rekommenderas för den som vill ha korta avstånd eller har 
svårt med trappor. Vissa dubbelrum har utrymme för en extra säng. 
Refugiet: Rum med hotellstandard. Mycket få dubbelrum. På 
Sigtunastiftelsen men lite avsides. 
Elevhemmet: Enklare rum med toalett och dusch i korridor. Endast 
enkelrum. Strax intill Sigtunastiftelsen. Trappor/backe till huvudbyggnaden.  
Folkhögskolan: Ligger ca 1 km från Sigtunastiftelsen. Trippelrummen har 3 
separata sängar, toalett och dusch på rummet. Övriga alternativ har toalett 
och dusch i korridor. Logi på golv i klassrum finns som alternativ.  
  
Sigtunastiftelsen Enkel Dubbel Extra säng 
Gästhemmet – Hela mötet 2 500 kr 2 500 kr 2 050 kr 
Gästhemmet – Per dygn 820 kr 820 kr 670 kr 
Refugiet – Hela mötet 2 500 kr 2 500 kr x 
Refugiet – Per dygn 820 kr 820 kr x 
Elevhemmet – Hela mötet 2 000 kr x x 
Elevhemmet – Per dygn 700 kr x x 
 
Folkhögskolan Enkel Dubbel Trippel Golv i klassrum  
Folkh. – Hela mötet 2 200 kr 2 200 kr 2 200 kr 1 800 kr 
Folkh. – Per dygn 750 kr 750 kr  750 kr   500 kr  
 
Endast mat (i mån av plats, deltagare med logi har förtur) 
Mat – Hela mötet 1 400 kr 
Mat – Per dag 350 kr   
  
Barn/ungdom t.o.m. 18 år deltar utan kostnad.   
Studerande har 50% rabatt på logi och mat.  
Lakan och handukar ingår i alla förutom golv skolsal 
 
Övrigt (vid kortare deltagande ange vilka dagar/nätter här): 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________

KHS Sommarmöte 2011 – 3-7 augusti 
 
Anmälan 
Jag/Vi anmäler oss till KHS sommarmöte 
 
Namn _______________________________________________ 
 

Namn _______________________________________________ 
 

Barn - ålder ___________________________________________ 
 

Barn - ålder ___________________________________________ 
 

Adress _______________________________________________ 
 

Postnummer________ Postadress_________________________ 
 

E-post _______________________________________________ 
 

Telefon _______________________      (  ) studerande  
 

Anmälningsavgiften = kursavgiften (gäller ej barn/ungdom) sätts in på 
KHS bankgiro 276-6327. Din plats i rumskön avgörs av när 
kursavgiften kommit in på bankgirot.  
 
Skicka in anmälan till KHS expedition, med namn och önskade 
alternativ. Anmälan ska vara inne senast den 10 juni.  
OBS! Rum som inte avbokats före 22 juni kommer vi att ta betalt 
för. Gäller även om betalning inte skett.  Undantag medges 
endast med läkarintyg. 
 
KHS 
Samaritergränd 2 
753 19 UPPSALA 
Eller e-post: kansli@kristenhumanism.org  
 
Övrig information: 
(  ) vegetarisk kost      (  ) allergi: ..………………………………….. 
(  ) kort gångavstånd / ej trappor  

 

Annat: …………………………………………………………… 
 
Välkommen till KHS sommarmöte!  

mailto:kansli@kristenhumanism.org


 KHS Sommarmöte 2011 – 3-7 augusti  

Priser – Markera önskade alternativ.  
 
Kursavgift Hela mötet Dag          Antal 
KHS-medlem över 18 år  600 kr 200 kr      _____    
Icke KHS-medlem över 18 år  750 kr 250 kr      _____ 
 
Mat och logi (mat ingår i alla logialternativ):  
Gästhemmet: Rum med hotellstandard centralt i Sigtunastiftelsens 
huvudbyggnad. Rekommenderas för den som vill ha korta avstånd eller har 
svårt med trappor. Vissa dubbelrum har utrymme för en extra säng. 
Refugiet: Rum med hotellstandard. Mycket få dubbelrum. På 
Sigtunastiftelsen men lite avsides. 
Elevhemmet: Enklare rum med toalett och dusch i korridor. Endast 
enkelrum. Strax intill Sigtunastiftelsen. Trappor/backe till huvudbyggnaden.  
Folkhögskolan: Ligger ca 1 km från Sigtunastiftelsen. Trippelrummen har 3 
separata sängar, toalett och dusch på rummet. Övriga alternativ har toalett 
och dusch i korridor. Logi på golv i klassrum finns som alternativ.  
  
Sigtunastiftelsen Enkel Dubbel Extra säng 
Gästhemmet – Hela mötet 2 500 kr 2 500 kr 2 050 kr 
Gästhemmet – Per dygn 820 kr 820 kr 670 kr 
Refugiet – Hela mötet 2 500 kr 2 500 kr x 
Refugiet – Per dygn 820 kr 820 kr x 
Elevhemmet – Hela mötet 2 000 kr x x 
Elevhemmet – Per dygn 700 kr x x 
 
Folkhögskolan Enkel Dubbel Trippel Golv i klassrum  
Folkh. – Hela mötet 2 200 kr 2 200 kr 2 200 kr 1 800 kr 
Folkh. – Per dygn 750 kr 750 kr  750 kr   500 kr  
 
Endast mat (i mån av plats, deltagare med logi har förtur) 
Mat – Hela mötet 1 400 kr 
Mat – Per dag 350 kr   
  
Barn/ungdom t.o.m. 18 år deltar utan kostnad.   
Studerande har 50% rabatt på logi och mat.  
Lakan och handukar ingår i alla förutom golv skolsal 
 
Övrigt (vid kortare deltagande ange vilka dagar/nätter här): 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________    

KHS Sommarmöte 2011 – 3-7 augusti 
 
Anmälan 
Jag/Vi anmäler oss till KHS sommarmöte 
 
Namn _______________________________________________ 
 

Namn _______________________________________________ 
 

Barn - ålder ___________________________________________ 
 

Barn - ålder ___________________________________________ 
 

Adress _______________________________________________ 
 

Postnummer________ Postadress_________________________ 
 

E-post _______________________________________________ 
 

Telefon _______________________      (  ) studerande  
 

Anmälningsavgiften = kursavgiften (gäller ej barn/ungdom) sätts in på 
KHS bankgiro 276-6327. Din plats i rumskön avgörs av när 
kursavgiften kommit in på bankgirot.  
 
Skicka in anmälan till KHS expedition, med namn och önskade 
alternativ. Anmälan ska vara inne senast den 10 juni.  
OBS! Rum som inte avbokats före 22 juni kommer vi att ta betalt 
för. Gäller även om betalning inte skett. Undantag medges endast 
med läkarintyg. 
 
KHS 
Samaritergränd 2 
753 19 UPPSALA 
Eller e-post: kansli@kristenhumanism.org  
 
Övrig information: 
(  ) vegetarisk kost      (  ) allergi: ..………………………………….. 
(  ) kort gångavstånd / ej trappor  

 

Annat: …………………………………………………………… 
 
Välkommen till KHS sommarmöte!  

mailto:kansli@kristenhumanism.org

