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Hela Sveriges stugsajt fritiden.se breddar sin uthyrningstjänst 
med semesterbytes och säljes i Sverige och utomlands 
 
ÖREBRO (7 maj, 2008) - Creative Holding i Örebro AB, företaget bakom den populära stugsajten fritiden.se 
(www.fritiden.se), har nu lanserat en ny version av fritiden.se med många förbättringar och nya funktioner. 
 
"Sedan starten 2004 har vi sett en explosiv utveckling för uthyrning av semesterboende via Internet. Idag letar 
man först på Nätet när man ska hyra, likaså föredrar de som hyr ut att göra det själva istället för att anlita en 
förmedlare som ofta tar höga provisioner och inte är lika effektivt. Vi har lärt oss oerhört mycket under den här 
tiden, och dessutom sett en stor efterfrågan av närliggande tjänster varför vi investerat över 1 år i att utveckla en 
ny version som ska tillgodose marknadens behov", säger Erik G. Olsson, VD på Creative Holding i Örebro AB. 
 
fritiden.se är fokuserad på uthyrning av stugor och annat semesterboende i Sverige för svenskar. Hela sajten 
finns nu också tillgänglig på engelska och tyska för att locka utländska turister. Likaså finns en utlandsdel med 
objekt i andra länder runtom i Europa och övriga världen. Annonsörer kan nu dessutom semesterbyta och sälja 
sitt fritidsboende på fritiden.se genom att enkelt fylla relaterad information. Intresseanmälningar för detta sker på 
samma enkla sätt som används för att hyra ett objekt. All kontakt sker direkt mellan intressent och ägaren. 
 
En rad andra funktioner har lagts till för att underlätta, förnöja och förlänga vistelsen på fritiden.se – bland annat 
kan man nu delta i forum, skriva egna och läsa andras reseberättelser, se videofilmer på objekt, betygsätta 
objekt som man hyrt, slumpa fram stugor, spara objekt i en egen favoritlista, få RSS-flöden och mycket mer. 
 
Creative Holding i Örebro AB 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 far, 
affärsmannen och byggmästaren Gunnar E. Olsson. Sajten har över 3300 objekt i Sverige och nästan 700 objekt 
i 39 länder utomlands. Varje dag besöker mellan 2500 och 4500 unika besökare fritiden.se För mer information 
om fritiden.se och företaget, besök hemsidan www.fritiden.se eller kontakta VD 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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