
Värdering 
för uthyrning

StayNordics värderingsmodell ger dig en kvalificerad uppskattning av din möjliga intäkt vid uthyrning
som avser hög-, mellan- och lågsäsong. Uträkningen baseras på den information som tillhandahållits
för uppskattningen och utgör ingen garanti.  I de fall objektet går vidare till en verklig uthyrning görs
en fördjupad kalkyl, som med StayNordics rådgivning oftast ger ännu bättre intäkter. 

Adress: KV Golfrundan, Saxnäs -
Mörbylånga, beräknat för 6 bäddar

Vill du veta mer?
Scanna gärna QR-koden för mer information eller kontakta oss på tel +46

(0)31-22 33 00 alt. owner@staynordic.se



Värdering 
för uthyrning

StayNordics värderingsmodell ger dig en kvalificerad uppskattning av din möjliga intäkt vid uthyrning
som avser hög-, mellan- och lågsäsong. Uträkningen baseras på den information som tillhandahållits
för uppskattningen och utgör ingen garanti. Värderingen baseras på faktorer såsom läge, bäddar och
faciliteter. I de fall objektet går vidare till en verklig uthyrning görs en fördjupad kalkyl, som med
StayNordics rådgivning oftast ger ännu bättre intäkter. 

Adress: KV Golfrundan, Saxnäs -
Mörbylånga, beräknat för 4 bäddar

Vill du veta mer?
Scanna gärna QR-koden för mer information eller kontakta oss på tel +46

(0)31-22 33 00 alt. owner@staynordic.se



StayNordic är den nya förmedlaren i stugbranschen som skiljer sig från mängden. Vi är
specialister, husägare och inte minst eldsjälar. Vårt mål är att ge fler husägare de bästa
förutsättningarna för en lyckad uthyrning. Hos oss får du:

Tillgänglig och personlig kundservice
Hjälp med service såsom tillsyn och städning utifrån ditt önskemål
Garanterad hyresintäkt vid avbokningar
Inga långa, bindande avtal – säg upp när du vill
Omfattande trygghetsförsäkring
Ditt boende marknadsfört och bokningsbart på bl. a.:

Stuguthyrning efter dina önskemål

StayNordic AB

Olof Asklunds gata 6-10 

421 30 Göteborg

owner@staynordic.se 

www.staynordic.se

031-22 33 00

Vad behöver du hjälp med?
Silver lämpar sig väl för dig som vill vara
delaktig i gästkontakten och främst få hjälp
med marknadsföring. bokningar & betalningar.

Guld passar dig som inte har tid eller möjlighet att vara
delaktig i uthyrning. Som ett tillägg på Silver ordnar vi med
de praktiska bitarna på plats såsom tillsyn och slutstädning. 


