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Gästhemsinformation
Tempelvägen 4, 137 42 Västerhaninge
Telefon: 08-500 655 30
E-post: stock-hos@churchofjesuschrist.org
Bokningsönskemål görs via telefon, telefonsvarare eller e-post. Efter din bokning får du en
bekräftelse av receptionspersonalen.
Avbokningar och ändringar för din gällande bokning meddelas direkt till Gästhemmet.
Receptionens öppettider:
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

9:00-11:00
7:30-11:00
7:30-11:00
9:00-11:00
9:00-13:00

12:00-19:00
12:00-14:00
12:00-14:00
12:00-14:00

Rum:
8 st 2-bäddsrum
2 st handikapprum (med tre bäddar vardera)
2 st 4-bäddsrum
11 st 6-bäddsrum
Pris per säng och natt:
4- och 6-bäddsrum 80 kr.
Handikapprum 80 kr.
Pris per rum och natt:
Handikapprum 280 kr.
2-bäddsrum 280 kr.
4- och 6-bäddsrum 280 kr.

Rummen är tillgängliga från kl 16.00 ankomstdagen. Utcheckning sker normalt senast kl 10.00.
För varje säng i rummen ingår täcke, kudde, lakan samt stor och liten handduk. Spjälsäng finns att
låna.
Gäster har tillgång till matsal och ett gemensamt kök. Varje rum disponerar rumsnummermarkerad
del i kyl- och köksskåp.
Endast de som besöker templet dagligen kan bo på gästhemmet (undantaget medföljande barn och i
särskilda fall annan familjemedlem).
Ungdomsgrupper som skall utföra dop får bo på gästhemmet. Ledare ska boka separat rum. Enligt
första presidentskapets instruktioner ska ledarna inte sova i samma rum som ungdomarna.
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Följande turordningsregler gäller vid bokning av plats på gästhemmet:
1. Tempelbesökare som kommer för egen begåvning, besegling av barn till föräldrar, vigsel
eller besegling efter borgerlig vigsel. För att få denna förtur måste bokningen vara gjord
senast 4 veckor före måndagen i ankomstveckan.
2. Medlemmar som besöker templet under den vecka då deras enhet har tilldelad tempelvecka
enligt templets kalender för året och gäller natt till tisdag – natt till fredag. Medlemmar
vilkas församling har bemanningsansvar för lördag har förtur till boende på gästhemmet natt
till lördag.
För att få denna förtur måste bokningen vara gjord senast 4 veckor före måndagen i
ankomstveckan. Bokning görs av företrädare för enheten.
3. Om alla med förtur fått plats på gästhemmet fördelas kvarvarande platser efter
bokningsdatum.
Vi får ofta frågor från grupper som önskar använda gästhemmet i olika sammanhang, bl.a. för
möten eller tillagning av mat i köket. Temple Department är väldigt tydliga i sina direktiv, att
gästhemmets utrymmen endast är till för de gäster som i samband med tempelbesök använder
gästhemmet som ett fridfullt och praktiskt boende och vi uppmanas att avböja förfrågningar från
övriga. Vi förstår att det underlättar vid församlings, distrikts- och stavsaktiviteter att ha tillgång till
gästhemmet men ber om förståelse för att vi tackar nej till detta.

Förrättningar för levande
Vänligen notera att bokning av boende på gästhemmet inte samtidigt innebär bokning av förrättning
i templet. Kontakta alltid templet vid förrättning för levande, tel 08 500 65500.
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