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SOMMERHUS til 
8 Personer: 

Sommerhuset er beliggende på 

Arvidvej nr. 108, Bjerregård 
Hvide Sande. 

 

 
Huset er 102 m2 i let kuperet 
naturgrund tæt ved Vesterhavet og 
Ringkøbing fjord. 
 
 

Huset er indrettet med: 
 

• Entre med garderobeplads 
• To soveværelser med dobbeltseng og skabe 
• Værelse med køjeseng og skab. 
• Værelse med 2 enkelte senge og skab 
• Badeværelse med bruseniche og gæstetoilet med 

vaskemaskine og tørretumbler. 
• Køkken/alrum/stue i åbent rum med adskilt spiseafdeling, 

hvorfra der er udgang til terrasse. 
• Køkkenet er veludstyret med alt i hårde hvidevarer. 
• Stuen har brændeovn, TV og radio. 
• I huset forefindes trådløst internet. Kode findes i infomappe. 

 
Medbring: Sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude, 

duge og træ til brændeovn. 
 

OBS…  

 Sommerhuset er røgfrit…   

 
Dyr er IKKE tilladt i sommerhuset 
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HVAD KOSTER DET AT LEJE SOMMERHUSET: 
 

 

Afdelingsbestyrelsen har fastsat følgende leje: 
 
Lejepris:   
Uge 23 til uge 35, samt uge 42 og uge 7 pr. uge Kr. 3.000,00 
Øvrige uger pr. uge Kr. 2.000,00 
Weekend – 2 døgn Kr. 600,00 
Ekstra døgn i forbindelse med weekend Kr. 300,00 
Depositum (modregnes forbrug efter endt ophold) Kr.  500,00 

 
El aflæses ved ankomst og afrejse og afregnes med af-
delingen senest en uge efter hjemkomst, pris 4 kr. pr. kWh. 
Der er brændeovn, så tag brænde med for at reducere el-
forbruget. 
 
Ved weekendudlejning betales det fulde beløb, inden 8 dage efter 
meddelelse om leje af huset. 
Betalingen af ugelejen for huset betales med 50 % + depositum på 
kr. 500,00, inden 5 dage efter meddelelse om leje af huset, resten 

senest 1 måned før lejeperioden. 
 

Såfremt man bliver for-
hindret i at anvende 
sommerhuset, skal der 
straks gives besked herom 
til afdelingskontoret. 
Depositum og leje tilbage-
betales kun, hvis huset 
bliver lejet ud til en anden. 
 

Regler omkring sommerhuset, 
bliver sendt ud sammen med 
bekræftelsen på, hvilken uge 
du har fået sommerhuset. 
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Ordensreglement: 
 

Huset er også dit, så vær med til at passe på det !!!!! 
 

Lejeren skal selv sørge for rengøring ved afrejsen – både inde og 
ude. Kun derfor kan priserne holdes på lavt niveau. 
Desværre er der en del som ikke gør rent og desværre også nogen 
som ikke ringer og oplyser om fejl/mangler. Det går ud over den 

næste lejer/kollega. 
 
HUSK derfor at efterlade huset i den tilstand som du selv ønsker at 
modtage det. Hvis der ikke er gjort ordentligt rent, vil lejeren 
modtage en regning på udgifterne til rengøring, på min. kr. 1.000,- 
 
Opvaskemaskine og køleskab skal være tømt og rengjort. 
Køleskabet må ikke slukkes. 

 
Lejeren er forpligtet til at erstatte eventuelle ødelagte ting, med 
mindre dette ikke kan bebrejdes lejeren (f.eks. TV, der går i 

stykker ved normalt hensynsfuldt brug). 
 
Eventuelle reparationer, der bør/skal udføres omgående af 
håndværker eller reparatør, bedes aftalt med afdelingskontoret tlf. 
46 97 35 00. 

Akutte problemer se opslagstavle. 

 

Gulvvarmen må ikke slukkes, skal stå på 3. 
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Hvem kan leje sommerhuset: 
 
Huset kan lejes af medlemmer af faglig afdeling i FOA 
Sønderjylland. Lejeren skal være medlem på udlejningstidspunktet. 
 
Fordelingen af udlejningsperioden (3. april til 31. marts), sker ved 
lodtrækning. Se på hjemmesiden omkring 1. februar, hvor 
ansøgningsskemaet bliver lagt ud. 
Skemaet skal udfyldes med prioriteret uge og sendes til kontoret. 
 
Huset kan kun lejes en uge ad gangen. Lejer skal selv bo i huset og 

huset må ikke overdrages til andre. 
 
Ankomst fredag efter kl. 14.00 og afrejse fredag inden kl. 12.00 
 

Ansøgere der efter lodtrækning har haft et af sommerhusene inden 

for de sidste 2 år, i perioden, uge 23 til uge 35 samt uge 42 og uge 
7, kan kun komme i betragtning til disse uger, såfremt der ikke er 
andre ansøgere på fordelingstidspunktet. 

 
Derimod kan man godt leje sommerhuset for de resterende 
perioder af året, efter ansøgning. 

 
 

 

 

 

 

Du kan altid se på 

hjemmesiden 

www.foasyd.dk under 

sommerhuse, om der er 

ledige perioder. 
  

http://www.foasyd.dk/
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Forslag til udflugter og aktiviteter i området 
 

Vestkyst Akvariet - Fiskeriets Hus 
Saltvandsakvarium med Strømvandsakvarie, samtidsmuseum og 
meget mere.  

Brugere af sommerhuset har gratis adgang til Fiskeriets Hus. 
Medbring nøglebrik og opgiv adresse på sommerhuset. 

Åbent hele året. Se mere på: www.fiskerietshus.dk 

 

Hvide Sande 
Hvide Sande ligger midt på landtangen Holmsland Klit og må 

betegnes som dens centrum. Hvide Sande er en rigtig vestjysk 

fiskeri by – med alt hvad det indebærer af aktivitet. Hvide Sande er 

bygget op omkring det store sluseanlæg mellem Nordsøen og 

Ringkøbing Fjord og er altså en forholdsvis ung by, grundlagt i 

1931. Byen startede i det små, men efterhånden som fiskeriet 

udviklede sig, blev også havnen gennem årene udvidet kraftigt, og i 

dag fremstår Hvide Sande som en driftig og anerkendt fiskeri by. 

Der bor ca. 58.000 mennesker i Ringkøbing-Skjern Kommune og 

heraf er de ca. 3.000 bosat i Hvide Sande. 

Se mere på: www.hvidesande.dk 

 

Abelines Gård - Egnsmuseum 
En hundredårig strandfogedgård på 
Holmsland Klit.  

Se mere på: www.levendehistorie.dk 

 

 

 

http://www.hvidesande.dk/fiskeriets_hus/312610.htm
http://www.fiskerietshus.dk/
http://www.hvidesande.dk/
http://www.hvidesande.dk/abelinesgaard/default.htm
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Kørselsvejledning: 
Kør mod Nørre Nebel og Nymindegab, efter Nymindegab køres ca. 
4 km. mod nord. Arvidvej ligger på venstre hånd. 

 

 

FOA Sønderjylland – www.foasyd.dk 


