Ny Hemsida - www.andaluciadelmar.se
Informationen på Hemsidan är strukturerad i fem huvudområden.

Fyra av dem är PUBLIKA:

Om oss – här finns all information om Våra lägenheter t.ex. planlösning, bilder eller dokument och
Kontaktinformation till styrelsen. FAMs Grundkoncept förklaras. Dessutom finns länkar till andra
delar av hemsidan för enkel navigering.

Under Grundkoncept finns all information om FAMs förvaltning, våra ordningsregler, vår bil policy
och bytesdagar.

Veckor att köpa – Här finns all information för de som är intresserade av att köpa veckor eller
visa sitt intresse av att köpa olistade veckor. Under rubriken Veckor till salu finns listan över alla
tillgängliga veckor och här skickas Intresseanmälan med kvittens och e-post bekräftelse direkt till
avsändaren. Under rubriken Köpintresse olistade veckor finns formuläret att anmäla detta, även
detta med kvittens och e-post bekräftelse.

Veckor att hyra – Här finns all information för de som är intresserade av att hyra veckor och
under rubriken Veckor att hyra finns listan över alla tillgängliga veckor och möjligheten att skicka en
Bokningsförfrågan med kvittens och e-post bekräftelse direkt till avsändaren.

För att göra informationen om vilka veckor som är aktuella att köpa eller att hyra finns det

”snabbknappar” på startsidan som listar en del av de tillgängliga veckorna och länkar till de
fullständiga listorna.

På plats – har fokus när man befinner sig i Spanien eller planerar sin resa dit. Här finns all
information om Servicekontoret NAM, och vad som gäller Vid ankomst eller förslag på saker Att göra,
och även några praktiska saker som Reseinformation och Prislista.

Det finns ytterligare två rubriker:
ANMÄL ANKOMST – Den viktiga kommunikationen mellan besökare till Andalucia del Mar och
Servicekontoret NAM. Via det korrekta och fullständigt ifyllda och i tid inskickade
anmälningsformuläret kan våra medarbetare i Spanien göra sitt yttersta för att alla har en underbar
vistelse. Avsändaren får både en kvittens och e-post bekräftelse.
ÄGARKONTO – detta är en tillfällig sektion som försvinner den 1 maj 2015, och gäller endast
aktieägare. Instruktion om hur en personlig inloggning skapas hittas under rubriken Ägarkonto.

FÖR AKTIEÄGARE är en sektion som kräver inloggning och här finns information som endast
ägare får ta del av.
Det finns tre huvudområden:
Information från styrelsen
Sälja vecka i lägenhet
Hyra ut vecka i lägenhet

