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Hela Sveriges stugsajt fritiden.se börjar ta betalt efter 8 år 
 

ÖREBRO (21 januari, 2013) – Fritiden Sverige HB, företaget bakom den populära stugsajten fritiden.se 
(www.fritiden.se), har nu börjat ta betalt för sina annonser. 
 
”Sedan starten 2004 har vi erbjudit annonsering på fritiden.se utan kostnad för att kunna visa alla annonsörer att 
sajten verkligen levererar och samtidigt växa vårt utbud av objekt. Den har nu blivit den troligtvis största 
stugsajten i Sverige och efter drygt 8 år känner vi att användarna upplevt hur effektiv den är, speciellt under de 
senaste åren. Tiden är nu mer än väl mogen att kommersialisera tjänsten för att kunna växa den ytterligare”, 
säger Erik G. Olsson, VD på Fritiden Sverige HB. 
 
Från och med början av 2013 så kostar det att lägga in en ny annons. De drygt 7500 befintliga annonserna 
kommer att ligga kvar gratis en tid till, beroende på när de las in, och allt eftersom kommer de att behöva betala 
för att kunna finnas kvar. Under 2013 kommer således alla objekt som skall fortgå successivt att övergå till 
betalning. Betalning sker enkelt via kredit kort eller telefon och allt är automatiserat. 
 
”Hitintills har besökarna upptäckt fritiden.se främst genom sökmotorer och rekommendationer från befintliga 
användare, men nu kommer vi kunna marknadsföra fritiden.se på helt nytt sätt så att ännu fler kan semestra i 
Sverige och andra tjäna pengar på att hyra ut sin sommarstuga. Vårt mål är att alla svenskar ska känna till 
fritiden.se och ha den som ett självklart val när man ska hyra eller hyra ut en stuga”, menar Erik G. Olsson. 
 
fritiden.se är fokuserad på uthyrning av stugor och annat semesterboende i Sverige för svenskar. Hela sajten 
finns dessutom på engelska och tyska för att locka utländska turister. Fokus kommer fortfarande vara på Sverige 
men flera satsningar i utlandet kommer också att ske parallellt, främst på uthyrning och semesterbyten. 
 
Fritiden Sverige HB med bas i Örebro ligger bakom fritiden.se. Företaget drivs av IT-entreprenören Erik G. 
Olsson, som har varit en av de mest aktiva aktörerna inom e-handel i Latin Amerika, och hans två kompanjoner. 
Sajten har över 5500 objekt i Sverige och nästan 2000 objekt utomlands i 55 länder. Därutöver finns 700 objekt 
för semesterbyten och till salu. fritiden.se har varje dag mellan 2000 och 4000 unika besökare. För mer 
information om fritiden.se och företaget, besök www.fritiden.se eller kontakta Erik G. Olsson på 0768-516882. 
 
Bilder med hög upplösning finns tillgängliga för nerladdning på www.fritiden.se/ladda-ner-bilder.php 
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