
INFOGUIDE

SJ FERIEHUSUDLEJNING · Strandvejen 86-90 · 7673 Harboøre · tlf. 97 83 47 60
Sj@ferieHuSudlejning.dk · www.FERIEHUSUDLEJNING.Dk

Her finder du svar 
på de oftest stillede
spørgsmål omkring
dit lejede feriehus



www.FERIEHuSuDLEJNING.DK2

Hos os får 
du den 

bedste service

App til mange 
oplevelser 
i området
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7673 Harboøre
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Hent SJ Feriehusudlejnings ferieapp

– her fi nder du informationer om, 

hvad der sker nu og her i området plus 

mange informationer og oplevelses-

tilbud, shopping, spisesteder samt

attraktioner m.v.

 

Søg efter „SJ Ferie“

I SJ Feriehusudlejnings Infoguide kan du 

både finde oplysninger omkring ankomst 

og afrejse, rengøring samt nyttige tele-

fonnumre, adresser og links med mere.  

På siderne med teknisk vejledning finder 

du svar på næsten alt – og i 9 ud af 10 til-

fælde kan du her finde løsningen, hvis der 

skulle opstå et teknisk problem i dit lejede 

feriehus – ellers kan du altid kontakte 

SJ Feriehusudlejning på tlf. 97 83 47 60.  

Vi ønsker dig en herlig ferie hos os.

Mange feriehilsner fra

SJ Feriehusudlejning

Hjertelig   
velkommen hos
SJ Feriehusudlejning
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Ankomst 
og afrejse
Nøgleafhentning og -aflevering
Såfremt andet ikke fremgår af lejebeviset skal nøglen til dit feriehus afhentes på 

vores kontor på Strandvejen 86-90. 

Ved afrejsen skal nøgle- og forbrugsafregninger afregnes på vores kontor. For at 

du ikke skal bruge ekstra tid på ekspeditionen, beder vi om, at du i forvejen 

har udregnet beløbet for forbruget under ferien. 

Har du lejet barneseng/-stol, sengetøj, modem m.m. hos os, skal disse afhentes 

på kontoret ved ankomst samt returneres ved afrejse.

Forbrug kan betales med MobilePay, kreditkort eller kontant.

Ankomst 
Vi bestræber os på at gøre alt klar til jeres ankomst. Skulle huset – trods vores 

procedurer – ikke være rent eller har andre mangler, skal du med det samme 

henvende dig til vores kontor, og absolut senest kl. 17.00 på ankomstdagen. Du 

må ikke flytte ind i huset, inden du har kontaktet SJ Feriehusudlejning. 

Målerne jævnfør din forbrugsseddel skal aflæses ved ankomst og afrejse. 

Strømmåleren er oftest udenfor huset ved indgangsdøren. 

Går noget i stykker i løbet af ferien, bedes du kontakte os pr. e-mail, på kontoret 

eller ring til os på 9783 4760 – helst inden kl. 12.00 – så kommer vi og hjælper 

jer samme dag. 

Rengøring
Venligst bestil slutrengøring senest onsdag til afrejse lørdag. På side 16 og 17 kan 

du se, hvad der skal gøres ved både bestilt slutrengøring og egen rengøring af 

feriehuset. 

Afrejse
På afrejsedagen skal huset forlades kl. 11.00 – men har du bestilt rengøring, 

skal nøglen afleveres senest kl. 9.30. 

Nøglerne afleveres hos os, forbrug afregnes – og så ønsker vi en god hjemrejse 

og forhåbentlig et på gensyn på et andet tidspunkt.  

Ønsker du at rejse hjem før vores åbningstid, kan du komme forbi kontoret 

dagen før og afregne beløbet for forbrug, og så kan du blot lægge nøglerne i 

vores nøglerum, som du finder på venstre side af vores kontor. 

Evt. problemer
Skulle der opstå problemer under dit ophold, kan du altid kontakte os på telefon 

9783 4760 eller besøge os på kontoret på Strandvejen 86-90. Vi vil gøre alt for 

at hjælpe dig hurtigst muligt. Se vores åbningstider andetsteds på denne side.
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Internet og
TV / Satellitmodtager 

Teknisk 
vejledning
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Internet 

Jeg kan ikke komme på 

internettet

Det trådløse internet  

virker ikke

Jeg kan ikke finde koden

OBS!

TV /
Streamingtjenester

Fjernsynet virker ikke / 

Jeg kan ikke skifte eller få 

streamingtjenesten frem

Hvordan finder jeg 

kanalerne?

OBS! Alle kanaler som kan 

ses via streamingtjenesterne 

hentes via husets internet-

forbindelse. Kanalerne er 

tilgængelige via apps direkte 

på husets Smart-TV eller via 

den tjeneste, som du selv har 

på dit devicen, og som kan 

bruges via Chromecast eller 

Apple-TV.

Huse med
TV/Streamingtjenester

1.  Afbryd strømstikket fra TV og fjern Chromecast eller Apple-TV herfra

2. Vent 3 minutter og sæt Chromecast eller Apple-TV i stikkene i TV’et 

 og sæt strømstikket til igen 

3. Forbindelsen gendannes og du kan nu streame over til TV igen 

1.  Tjek at Chromecast eller Apple-TV er forbundet korrekt til TV’et (via HDMI-stik)

2. Tjek at Smart-TV, Chromecast eller Apple-TV er forbundet til internettet

3. Tjek at apps, Chromecast eller Apple-TV er forbundet til din device

4. Når den ønskede kanal er fundet, så benyt din device eller fjernbetjeningen til 

 Apple-TV til at vælge kanal med

5. Bruges en forudindstillet app på Smart-TV så benyt fjernbetjeningen til TV’et  

 til at vælge kanal med

Vigtigt! 

Tv-apparat og parabolantenne er indstillet og må derfor ikke reguleres. Hvis der stilles på dem, 

er det på lejernes egen bekostning. Det samme er gældende i tilfælde af brug af PlayStation, 

X-box og lign. Hvis der sker ændringer på indstillinger, og det skal rettes af en kontrollør/montør, 

vil 750 kr. blive opkrævet.

Huse med  internetløsning/
internetadgang

1. Find router

2. Check at den er tændt.  Hvis ikke – tilslut og vent 5 minutter og prøv igen

1.  Tjek om router lyser, hvis ikke:   

 Sluk router og tænd igen

Adgangskoden til internettet er noteret på strømsedlen eller ligger i feriehuset eller står bag på 

routeren

Der kan forekomme kortvarige udfald på internettet. Dette kan skyldes nedbrud hos udbyder, hvilket 

vi ikke kan gøres ansvarlig for. Ingen garanti for hastigheden – streaming er ofte ikke mulig.
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Teknisk 
vejledning

Strøm og elektriske 
installationer

Der er ikke strøm i 

hele huset

Der er ikke strøm i 

dele af huset

Bemærk: 

Det er vigtigt, at alle sikrings-

grupper er slået til. Flere 

installationer er ofte tilsluttet 

samme sikringsgruppe, selv 

om det ikke umiddelbart 

fremgår af gruppens beteg-

nelse på tavlen.

HFI-relæet slår fra

Hvordan skifter jeg en 

propsikring

Bemærk: 

Der er som regel ekstra 

sikringer i huset. Hvis ikke, 

kan du få en på kontoret hos 

SJ Feriehusudlejning.

Hvordan aflæser jeg strøm?

1.  Find husets eltavle

2.  Tjek om HFI-relæet er slået til. HFI-relæet slås til ved at dreje/vippe knappen fra 0 til 1

Bemærk: Ved udvendigt anbragt strømmåler befinder sikringskassen sig som regel på 

samme sted inden i huset, tit gemt væk i et skab.

Find husets eltavle og tjek om en eller flere sikringsgrupper er slået fra.

Ved automatsikring:

1.  Tjek at alle sikringsgrupper er slået til. Dvs. Alle kontakter er vippet op (står på 1)

2.  Slår nogle af kontakterne automatisk fra igen, kontakt SJ Feriehusudlejning

Ved propsikring:

1.  Tjek at alle sikringsgrupper er tændt. Dvs. Alle sorte knapper med tallet 1 skal 

 være trykket ind

2.  Hvis der stadig ikke er strøm i en del af huset, kan en sikring væres sprunget 

 (se hvordan en propsikring skiftes nedenfor)

1.  Slå alle sikringsgrupper fra, dvs. alle kontakter vippes ned, så de står på 0

2.  HFI-kontakten slås til (vippes op til 1)

3.  Slå herefter sikrikringsgrupperne til en efter en (vip op på 1), indtil HFI-relæet evt. 

 slår fra igen

4.  Den sikringsgruppe, der får HFI-relæet til at slå fra, sættes på 0 (slås fra), og alle øvrige   

 sikringsgrupper inkl. HFI-relæet slås til

5.  Det er nu kun de funktioner, der er tilknyttet den defekte sikringsgruppe, der ikke virker

6.  Kontakt SJ Feriehusudlejning for reparation af defekt sikringsgruppe

1.  Find sikringsgruppen på eltavlen og slå den fra ved at trykke på den sorte 

 knap med tallet 0

2.  Skru den defekte sikring ud og udskift den med en ny i samme størrelse

3.  Når den nye sikring er skruet i, tryk på den sorte knap med tallet 1 for at slå 

 sikringsgruppen til igen

1.  Det kan være meget forskelligt fra hus til hus hvor strømmåleren er anbragt, men som   

 oftest finder I den udvendigt på huset. Strømmåleren er ofte med en grå/hvid klap foran,   

 som man kan vippe ned for at aflæse strømmen. 

 I nogle tilfælde er strømmåleren i huset  eller i redskabsskuret. Ved enkelte huse er der noteret 

 på strømsedlen, hvor aflæsning  skal ske. I nogle feriehuse skal strømmen ikke aflæses, derimod  

 skal et fast beløb betales.
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Opvarmning 
og vand

Teknisk 
vejledning

Opvarmning 

Radiatoren bliver 

ikke varm

Hvordan regulerer jeg

gulvvarmen?

Hvordan anvendes

varmepumpen?

Vand 

Der er intet 

varmt vand

Tjek at radiatoren er tændt

Der sidder ofte en lille tænd/sluk-knap på siden eller bagsiden af radiatoren.

Temperaturen reguleres direkte på radiatorerne ved hjælp af termostaten.

Gulvvarmen reguleres på en lille termostat i hvert rum. 

Termostaten er placeret på væggen eller nede på gulvet.

Vægtermostat:

▪  Tryk drejetermostaten ind og drej indtil den ønskede temperatur vises i displayet.   

 Bemærk, efter regulering vil displayet automatisk gå tilbage til visning af aktuel   

 rumtemperatur

▪  Er termostaten låst, holdes drejeskiven inde i ca. 10 sekunder, og herefter reguleres   

 temperaturen

Gulvtermostat:

▪  Drej på den lille knap på termostaten og indstil den ønskede temperatur

▪  Efter indstilling vil knappen lyse rødt, indtil den ønskede temperatur er opnået. 

 Derefter lyser knappen grønt

▪  TIP: Niveau 2–3 svarer til en behagelig rumtemperatur på ca. 21–22 grader

Regulering på sikringskassen:

▪  Drej knap mod højre til den ønskede temperatur

▪  Efter indstilling vil knappen lyse rødt, indtil den ønskede temperatur er opnået

Bemærk: Det tager som regel op til et døgn, før rummet opnår den ønskede temperatur. 

Når gulvvarmen tændes og opvarmer, vil der være et relativt højt strømforbrug, indtil 

gulvet og rummet er varmt.

1.  Tænd varmepumpen ved at trykke på „on“ på fjernbetjeningen

2.  Tryk på „mode“-knappen og vælg driftsfunktion; sol (varme) eller snefnug (køling)

3.  Efter valg af driftsfunktion, indstilles den ønskede temperatur på displayet

1.  Tjek at varmtvandsbeholderen er tændt. Som oftest er der en lille rød lampe, 

 der lyser, når vandet opvarmes

2.  Tjek at alle sikringsgrupper er slået til

3.  Tjek at termostaten er drejet højt nok op

4.  Måske er beholderen ved at varme op efter seneste brug. Vent da en stund

Bemærk: Med en vandvarmer er der mindre varmt vand til rådighed, end du er vant til der-

hjemme. Vær derfor opmærksom på forbruget af varmt vand ved opvask, brusebad mv. 

En fuldstændig opvarmning af vandvarmeren kan tage fra 60–90 minutter for en lille vand-

varmer og op til 4–6 timer for en stor vandvarmer.

Varmepumpe: Hvis huset er udstyret med en energibesparende varmepumpe, anbefales 

det, at I bruger denne til opvarmning af huset. Der kan spares op til 60 % af udgifterne til 

opvarmning i forhold til at bruge almindelige elradiatorer.
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Aflæsning af vand 
/ Spabad
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Teknisk 
vejledning

Aflæsning
af vand 

Hvordan aflæser jeg vand? Det kan være meget forskelligt fra hus til hus, hvor vandmåleren er anbragt. I nogle tilfælde er 

vandmåleren i huset eller redskabsskuret. ved enkelte huse er det noteret på strømsedlen, hvor 

aflæsning skal ske – og ved andre huse skal vand ikke aflæses, men det er en fast pris pr. person 

pr. uge, som er skrevet på strømsedlen.

1. Tjek at alle sikringsgrupper er slået til

2. Kontakt bureauet hvis generne fortsætter

Bemærk:

Bemærk der må kun komme alm. toiletpapir i toilettet. Toilettet bliver stoppet af bleer, 

hygiejnebind, vådservietter eller lign. 

1.  Tjek at alle sikringsgrupper er slået til på el-tavlen

2.  Har i en spa der fyldes hver gang, venligst tjek at vandet står 15 cm over dyserne

3.  Tryk på sidedyserne: Jet/1/tegningen med bølger fra siden. Ved denne funktion 

 varmer spabadet op

4.  Når vandet er opvarmet (efter ca. 1–3 timer) trykkes på knappen: 

 Air/2 eller 3/eller  tegningen hvor bølgerne kommer fra bunden

Bemærk: Spabadet er desinficeret og rengjort før jeres ankomst. under spabadning tilføres 

vandet bakterier, som har gode vækstbetingelser i det varme vand. Risiko fra evt. skadelige 

bakterier kan undgås, hvis her enkelt badegæst hjælper med at bevare spabadets høje 

hygiejniske standard ved at følge denne brugsanvisning. 

Før badning: Det er vigtigt at alle personer indsæber hele kroppen og skyller sæben 

grundigt af. Tilsæt herefter 1 stk. spa tabs pr. person som skal benytte spaen (undgå

berøring med tabletten). Lad dyserne køre i 1 minut, før der bades. 

Efter badning: Tilsæt med vand- og luftdyserne kørende 1 stk. spa tabs pr. person, der har 

benyttet spaen. Lad det køre mindst 1 minut, inden spaen tømmes. 

Klortabletter: Mangler der klortabletter kan ekstra hentes på bureauet. 

HUSK! 
Har I benyttet spabadet, så skal dette være 
fyldt med vand ved jeres afrejse, da spaen 
skal rengøres og renses af vort personale 

Kloak
og afløb

Vandet løber langsomt

eller slet ikke. Der er en

ubehagelig kloaklugt

Spabad

Spaen 

virker ikke
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Standvandsspa 
og sauna

Teknisk 
vejledning
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Standvands-
spa

Standvandsspaen 

virker ikke

Sauna

Saunaen virker ikke

Bemærk: Saunaovnen i 

et feriehus er af en anden 

type end offentlige saunaer, 

idet der kun med allerstørste 

forsigtighed må sprøjtes 

ganske lidt vand på sauna-

stenene. De tekniske dele 

i saunaovnen er placeret 

under stenene, og der må 

således ikke tilføres en sådan 

mængde vand, at vandet kan 

trænge ned i teknikken.

1.  Kontrollér, om sikringsgruppen på HFI relæet til spa er tændt 

2.  Kom mere vand i spaen, vandet skal være lige under drejeknappen til afløbet, 

 eller 15–20 cm over sidedyserne

Vær venligst opmærksom på følgende:

▪ Ved jeres ankomst er spaen blevet fyldt med vand af vores personale

▪ Efterfølgende skal spaen ikke tømmes, da vandet konstant cirkulerer igennem et filter, 

 og klor tilføjes automatisk

▪ For at undgå fugtskader og mindske strømudgiften, benyt termotæppet når spaen ikke bruges

▪ Vandet i standvandsspaen skiftes en gang om ugen af vores personale, gerne i forbindelse 

 med skiftedag

▪ Hvis I er i huset længere end en uge, må der påregnes besøg af vores servicetekniker for at 

 skifte vandet i spaen, da dette skal skiftes ugentligt

1.  Indstil temperaturen på temperaturvælgeren. Knappen drejes med uret

2.  Drej timer knappen helt mod højre og derefter tilbage i feltet med de første 3 trin 

 og saunaen går i gang med det samme

3.  Vent ca. 1 time, og saunaen er klar til brug

4.  Tjek om overhedningssikringen under saunaovnen er trykket ind. (De fleste saunaer 

 er monteret med en overophedningssikring, som kan slå fra ved overophedning)

Saunaen er normalt udstyret med 2 knapper. 

En til at indstille temperaturen og en til at indstille tiden.

Hvis saunaen skal bruges straks:

▪ Indstil den ønskede temperatur

▪ Drej derefter timer-knappen helt om og tilbage igen til den siger „klik“

▪ Vent 1 time og saunaen er klar

Hvis saunaen skal bruges senere:

▪ Indstil den ønskede temperatur

▪ Drej herefter timer-knappen helt om og derefter tilbage på det ønskede starttidspunkt 

 (stilles den f.eks. på 3, går der 3 timer, før den starter)

OBS! Saunaovnen er elektrisk og tåler derfor ikke, at der hældes vand på
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Hårde hvidevarer
Dørlås
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Teknisk 
vejledning

Hårde 
hvidevarer

Opvaskemaskinen fungerer 

ikke optimalt

Komfur og ovn virker ikke

Pladerne slår sikringerne

Bageovnen bliver ikke varm

Dørlås

Døren kan ikke åbnes

1.  Tjek, om maskinen mangler salt eller afspændingsmiddel. Hvis ja, fyld på

2.  Tjek og rengør spulearmen for snavs

1.  Er sikringerne i orden, hvis ikke skiftes de

2.  Er børnesikringen slået til, skal den frakobles ved at holde den nede i 30 sek 

3.  Er det en induktionskogeplade, skal gryder og pander være magnetiske, og de skal 

 være  placeret på kogepladen, inden den kan tændes. (Medbragte gryder og pander 

 kan  muligvis ikke benyttes)

1.  Er der sat noget på pladen, som er kogt over, vent da venligst et par timer, og rengør   

 pladen inden der tændes igen

1.  Tjek om termostaterne er rigtigt indstillet. Ved „nye“ ovne skal både temperatur og   

 bagemåde indstilles (varmluft/grill/alm.)

2.  Tjek om uret er indstillet. Hvis ikke indstilles det

Bemærk: Efterlad venligst ovnen rengjort og klar til de næste gæster, som skal nyde ferien.

1.  Prøv altid først at løfte håndtaget op i lodret stilling, og derefter dreje nøglen

2.  Træk nøglen lidt ud af nøglehullet igen, så den ikke er helt i bund og drej nøglen

www.feriehusudlejning.dk · www.nordseeurlaub.dk

Ryk håndtaget op, 
når døren skal låses

Griff nach oben ziehen, um die  
Tür zu verschließen!
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Affald

Både på miljøstationer og 

genbrugspladser kan der 

afl everes:

Restaffald

Restaff ald er f.eks.: 

▪ Pizzabakker

▪ Hygiejnebind  

▪ Bleer

▪ Kattegrus (skal være  

 pakket i lukkede poser)

▪ Juice- og mælke-

 kartoner

▪ Sod og aske(skal være  

 pakket i lukkede poser)

▪ Støvsugerposer (skal  

 være pakket i lukkede  

 poser)

▪ Beskidt emballage

Madaffald

Madaff ald er f.eks.: 

▪ Alle madrester

▪ Kød og ben

▪ Pasta, ris, gryn og grød

▪ æg og nødder 

 (inkl. skaller)

▪ Brød og slik

▪ Frugt og grønt

▪ Ost

▪ Kaff efi ltre og tebreve

▪ Kaff egrums

▪ Brugt køkkenrulle

▪ Foderrester fra kæledyr

▪ Blomsterbuketter

Alle feriehuse i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune er tilmeldt afh entning af restaff ald, 

og ved feriehuset står der en eller fl ere aff aldscontainere. 

Tømningsintervallet kan variere fra område til område. Du kan derfor ikke forvente en tom container 

ved ankomst. 

Hvis du har andet aff ald – som eksempelvis plast, papir eller metal –- skal dette sorteres og afl everes 

til genanvendelse. Er der sorteringsmuligheder direkte ved huset kan disse også bruges – dog er der 

ofte begrænset plads i disse containere. 

I nogle områder er der etableret miljøstationer, men elles kan det afl everes på genbrugspladserne.

Miljøstationer og genbrugspladser kan fi ndes på: https://nomi4s.dk/aff ald-i-sommerhuset

Hvis der er sorteringsmuligheder direkte ved huset og disse misbruges – eller der ikke sorteres 

korrekt, og der dermed skal bestilles ekstra tømning  – eftersendes regning herpå direkte til lejer.

Metalaffald

Metalaff ald er f.eks.: 

▪ Kaff e- og tedåser

▪ Konservesbeholdere 

 – samt konservesdåser

 fra makrel i tomat, tun,  

 torskerogn o.lign.

▪ Sølvpapir/aluminiums- 

 folie

▪ Foliebakker

▪ Tomme øl- og 

 sodavandsdåser

Plastaffald

Plastaff ald er f.eks.: 

▪ Plastdunke

▪ Plastfl asker

▪ Plastbægre og -låg

▪ Kødbakker

▪ urtepotter af plastik

▪ Engangsservice af plastik

▪ Plastikemballage

Glasaffald

Glasaff ald er f.eks.: 

▪ Syltetøjsglas

▪ Drikkeglas

▪ Konservesglas

▪ Vin- og spiritusfl asker

▪ Oliefl asker

▪ Ituslået glas eller  

 glasemballage

Papiraffald

Papiraff ald er f.eks.: 

▪ Aviser

▪ Reklamer

▪ Tryksager

▪ Printerpapir

▪ ugeblade

▪ Brevkuverter

Pap- og 
kartonemballage

Pap- og karton-

emballage er f.eks.: 

▪ Papkasser

▪ Bølgepap

▪ æsker fra morgen-

 madsprodukter som  

 havregryn og cornfl akes

▪ æsker fra tandpasta

▪ æggebakker

▪ Paprør fra toiletpapir,  

 køkkenruller og hus-

 holdningsfi lm m.m.

Gi’ 
tilbage til 
naturen



Affald
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Teknisk 
vejledning

Rest- 
og madaffald

Plast, metal
og papir

Dørlås

Døren kan ikke låses



Husorden
Teknisk 
vejledning

12

Husorden 

Velkommen på ferie hos SJ 

Feriehusudlejning – husk 

altid at respektere og 

være opmærksom på, at 

I bor midt i et rekreativt 

feriehusområde med mange 

beboere – derfor skal vi 

tage hensyn til hinanden 

og overholde visse regler.

1. Respektér venligst at der skal være ro senest kl. 23.00

2. Spil ikke musik udendørs eller for åbne vinduer efter kl. 22.00

3. Dyner, puder og rullemadrasser må ikke benyttes udendørs. Andet indbo såsom møbler 

 og køkkeninventar skal forblive på de steder, hvor de hører hjemme og må ikke tages ud  

 af feriehuset

4. Huset er før indflytning blevet gennemgået og fundet i orden. Såfremt der mod forventning   

 skulle konstateres skader eller mangler ved feriehuset, skal dette straks meddeles på kontoret

5. Hvis der ved fraflytning findes skader, og det ikke er meldt ind, er det pågældende lejer, 

 som er økonomisk ansvarlig for skaden

6. Sørg for at havemøbler, liggestole og parsoller er sat ind, hvis det blæser

7. Ved bestilt rengøring skal huset efterlades ryddeligt – der skal være vasket op, opvaskemaskinen  

 skal være tømt og affald skal anbringes i containeren, da det ikke indgår i slutrengøringen. 

 Se mere om slutrengøring andetsteds I guiden

8. Vær opmærksom på, om det er tilladt at ryge i lejemålet eller på ejendommens areal

9. Henstilling af affald og skrald skal ikke være til gene for andre lejere

10. I må ikke tænde bål på grunden

11. Hvis husdyr er velkomne i huset. Hunde skal føres i snor overalt – ryd op efter din hund  

 – både ude og inde. Hunde må ikke være alene hjemme i huset, ligesom det ikke er tilladt 

 at lade hundene ligge i møblerne



Brændeovn
i feriehuset
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Teknisk 
vejledning

Tips til brug af 
brændeovn

Hold lågen til brændeovnen helt

lukket under brug

· · ·

Sørg for at have godt træk i skorstenen,

enten via luftregulatoren eller ved at åbne

brændeovnslågen en smule

· · ·

Brug aldrig vand eller andre væsker

direkte i brændeovnen

· · ·

Trækker røgen ind i stuen, sluk da em-

hætten, hvis den er tændt eller åben et 

vindue i vindsiden. 

Når skorstenen er varmet op, trækker 

røgen automatisk opad

Vær opmærksom på:

I kraftigt blæsevejr anbefaler vi ikke at 

bruge brændeovnen, da der kan være 

fare for, at røgen trækker ind i rummet 

i stedet for ud igennem skorstenen

1.  Brændestykkerne skal være på størrelse med en underarm

2.  Først lægger du to stykker brænde med barksiden nedad. Oven på lægger du nogle lag   

 med optændingspinde. Byg dem op som et lille tårn. Det er vigtigt, at der er luft imellem   

 dem, så der kan komme ilt til ilden. Øverst lægges nogle optændingsposer. Tænd

3.  Når ilden er ved at få fat holdes døren på klem, så der kan komme godt med luft til

4.  Ilden har godt fat i pindene, og døren lukkes, mens der åbnes helt op for ovnens 

 lufttilførsel.

Pejs: I pejs afbrændes kun i det inderste hjørne, og der må ikke fyldes for meget træ på. 

Hvis der findes en gnistfanger, skal denne altid benyttes. Benyt ikke nåletræ, da dette får gløder 

til at springe, og man derved risikerer at ødelægge gulvet. 

Efter brug: Når I tømmer brændeovnen/pejsen for aske, skal I være opmærksom på, at der stadig 

kan være gløder i. Asken skal altid fyldes i metalbeholder, der står ved huset.

Bemærk: Benyt ikke brænde der er fundet på stranden, i skoven eller i feriehusområdet.

Brændeovn i
feriehuset

Vi kan ikke tænde 

op i brændeovnen/

pejsen

Her er der nogle gode råd, 

så I med fordel kan bruge

brændeovnen som ekstra 

varmekilde:

OBS!
Brug ALDRIG træ 
fundet på stranden, 
det er skadeligt for 
brændeovnen, vores 
miljø og sundhed

Brænde 
kan købes 

hos SJ 
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Poolregler
Teknisk 
vejledning

Swimmingpool 

Vær venligst opmærksom 

på følgende:

Træk altid pooltæppet over 

vandet, når poolen ikke 

bruges, dermed

spares der på strømmen

· · ·

Der må ikke slukkes for 

strømmen til teknikken 

til poolen

· · ·

Der må ikke slukkes for 

aff ugteren

· · ·

Hårde eller skarpe genstande 

må ikke medbringes i poolen

– poolen er ofte betrukket

med plastik og kan derfor 

nemt beskadiges

· · ·

OBS!

Bliver ovenstående regler 

overtrådt, kan I komme til at 

hæfte for eventuelle skader 

på poolen. Der foretages 

poolkontrol 2 gange ugentligt 

af vores poolservice. De har

en nøgle til huset og låser sig 

selv ind.

Følgende baderegler skal overholdes:

1.  Personer med åbne sår eller smitsomme sygdomme må ikke benytte 

 swimmingpool eller spabad

2.  For at sikre vandkvaliteten skal du vaske dig grundigt, før du benytter 

 swimmingpool eller spabad

3.  Efter toiletbesøg vasker man sig på ny

4.  Badetøj skal være rent

5.  Tag aldrig vat med i vandet. Det løsner sig ved badning og stopper rensefi ltrene

6.  Swimmingpools og spabade er kun beregnet til et vist antal personer. Hvis badet   

 benyttes af fl ere personer end det, feriehuset er dimensioneret til, vil der være 

 risiko  for, at al klor opbruges. I enkelte tilfælde må swimmingpool eller spabad 

 ikke benyttes  i op til en uge, mens klor og pH-værdier genoprettes. I værste fald 

 skal vandet udskif tes, hvilket er dyrt og tager lang tid

7.  udendørs fodtøj må ikke benyttes i poolrummet

8.  Legetøj, bolde osv., som også benyttes eller har været benyttet udendørs, 

 må ikke  benyttes i swimmingpoolen eller spabadet

9.  Børn skal altid bade under opsyn af en voksen.

10.  Mindre børn frarådes at benytte spabadet

11.  Skulle der ske et uheld, og et af børnene kommer til at tisse i vandet, så ring 

 omgående til SJ Feriehusudlejning, så vi straks kan kontrollere 

 pH- og klorværdierne og, om nødvendigt, regulere dem

12.  Hunde, katte og øvrige husdyr er ikke tilladt i poolrummet

13.  Overdreven badning (over 30 minutter ad gangen) kan udtørre huden med 

 rødmen og kløe til følge

Se opslag i poolområdet

Glas i poolområdet forbudt

Glas ist im Poolbereich
nicht erlaubt

Udspring forbudt

Springen ist nicht erlaubt

Hunde og husdyr i poolen 
forbudt

Hunde und andere Haustiere 
dürfen den Pool nicht betreten

Boldspil og voldsom leg forbudt

Ballspiele und stürmische Spiele
sind nicht erlaubt

Udendørs fodtøj forbudt i 
poolrummet

Straßenschuhe sind im Poolraum 
nicht erlaubt

Poolregler
Vorschriften für die Swimmingpool-Benutzung 

feriehusudlejning.dk · nordseeurlaub.dk

VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ, 
AT SJ FERIEHUSUDLEJNING FORETAGER 
POOLKONTROL 2 GANGE OM UGEN.

For SJ Feriehusudlejning er det en æressag, at det skal være 
sikkert for vores gæster at benytte poolen – og ikke mindst 
at hygiejnen er i top. Derfor kommer vores pooltekniker 
uanmeldt og tjekker pH- og klorværdien. Han har selv nøgle 
til feriehuset, og kontrollen vil foregå i tidsrummet mellem 
kl. 9.30 og 16.30.
Skulle der mod forventning være en hund alene hjemme i 

feriehuset foretages der ingen poolkontrol.

Denne service er helt GRATIS!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS 
SJ FERIEHUSUDLEJNING 2 MAL PRO WOCHE
EINE POOLKONTROLLE DURCHFÜHRT.

Für SJ Feriehusudlejning ist es Ehrensache, dass die Benutz-

ung des Pools für unsere Gäste sicher ist – selbstverständlich 

mit hervorragenden Hygienewerten. Daher kommt unser 

Pooltechniker unangemeldet und überprüft den pH- und den 

Chlorwert. Er hat einen eigenen Schlüssel für das Ferienhaus. 

Die Kontrolle erfolgt zwischen 9.30 und 16.30 Uhr.

Sollte sich wider Erwarten ein Hund alleine im Ferienhaus 

au� alten, wird keine Poolkontrolle durchgeführt.

Dieser Service ist komplett KOSTENLOS!

Alarm 
112
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Bade- & saunaregler
Husdyr i boligen

Teknisk 
vejledning

Baderegler

Det er forbudt at anvende 

poolen uden først at have 

været i bad. 

På følgende områder skal 

afvaskningen være særlig 

grundig:

▪  Hår

▪  under armene

▪  I skridtet

▪  Fødderne

Hvis husdyr er tilladt 
i boligen

SJ Feriehusudlejning og hus-

ejer byder jer og jeres husdyr 

velkommen i ferieboligen.  

For at vores husejere i 

fremtiden også vil tillade hus-

dyr, beder vi jer respektere 

følgende regler:

Saunaregler

Det er sundt og hyggeligt at gå 

i sauna eller dampbad – og for 

at få den bedst mulige ople-

velse, er der visse regler, som 

du er nødt til at følge, nemlig:

Se opslag i 
saunaområdet

SJ Feriehusudlejning anbefaler

▪  Ophold i poolen bør max. vare 1 time

▪  Hold en længere pause derefter, – og husk altid at 

 skylle jer godt  både før og efter badning

▪ Børn skal altid holdes under opsyn

▪  Benyttes poolen ikke, så bedes I venligst dække 

 denne til – dermed sparer I også strøm

Baderegler
Badevorschriften

feriehusudlejning.dk · nordseeurlaub.dk

Det er forbudt at anvende poolen
uden først at have været i bad. 

På følgende områder skal afvaskningen være særlig grundig:

Hår  ▪  Under armene  ▪  I skridtet
Fødderne

Der Swimmingpool darf nur dann benutzt werden, 
wenn man sich vorher gründlich gewaschen hat. 

Folgende Körperbereiche sind besonderes gründlich zu reinigen:

Haare  ▪  Achselhöhlen  ▪  Genitalbereich
Deine Füße 

SJ Feriehusudlejning anbefaler:

• Ophold i poolen kun bør vare
   max. 1 time

• Hold en længere pause derefter
    – og husk altid at skylle jer 
    godt både før og efter badning

• Børn skal altid være under opsyn

• Træk altid pooltæppet over vandet, 
    når poolen ikke bruges – dermed  
    spares der også på strømmen

SJ Feriehusudlejning empfi ehlt:

• Der Aufenthalt im Pool sollte höchstens 
   eine Stunde dauern sollte

• Halten Sie anschließend eine längere 
   Pause – und vergessen Sie nicht, sich 
   vor und nach dem Bad gründlich abzu-
   duschen  

• Kinder müssen immer beaufsichtigt werden

• Bei Nichtgebrauch des Pools bitte stets 
   die Abdeckung über den Pool ziehen – 
   damit sparen Sie auch Strom

     

▪ Læs brugsvejledningen grundigt igennem, inden du starter 

 Det er langt nemmere, når varmen (eller dampen) er indstillet rigtigt fra starten, 

 så tænd saunaovnen i god tid

▪ Af hygiejniske grunde er det vigtig at tage bad, inden man går i sauna eller dampbad

 Det er vigtigt, at området holdes rent

▪ Man kan godt sprøjte vand på stenene i saunaen – med hænderne – eller med træøsen

 MEN PAS PÅ! Det må kun være i små mængder ad gangen  

▪ Der må IKKE hældes aromaolie på stenene i saunaen eller i dampbadets vandbeholder

 Olien kan sode og forurene – og vandbeholderen kan tilstoppe

1.  Husdyr må ikke være i senge eller andre  

 møbler

2.  Husdyr må ikke være alene hjemme i 

 feriehuset

3.  Hunde SKAL bære et hundetegn med 

 navn og telefonnummer

4.  Samtlige efterladenskaber fjernes fra 

 grunden

5.  Hunde må ikke grave huller på grunden

6.  Før afrejse skal eventuelle hår fra hus-

 dyret fjernes, også selv om der er bestilt  

 rengøring

Saunaregler
Vorschriften für die Sauna-Regeln 

feriehusudlejning.dk · nordseeurlaub.dk

Det er sundt og hyggeligt at gå i sauna eller dampbad – og for at få den bedst 
mulige oplevelse, er der visse regler, som du er nødt til at følge, nemlig:

Læs brugsvejledningen grundigt igennem, inden du starter
Det er langt nemmere, når varmen (eller dampen) er indstillet rigtigt fra starten

Af hygiejniske grunde er det vigtig at tage bad, inden man går i sauna eller dampbad
Det er vigtigt, at området holdes rent

Man kan godt sprøjte vand på stenene i saunaen – med hænderne – eller med træøsen  
Men pas på! Det må kun være i små mængder ad gangen

Der må IKKE hældes aromaolie på stenene i saunaen eller i dampbadets vandbeholder
Olien kan sode og forurene – og vandbeholderen kan tilstoppe

Ein Besuch in der Sauna oder im Dampfbad ist gesundund macht Spaß – 
und um ihn wirklich genießen zu können, sollten Sie folgende Regeln beachten:

Vor dem beginn die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch lesen
Es ist viel leichter, wenn die Temperatur (oder der Dampf) von Beginn an richtig eingestellt ist

Aus hygienischen Gründen ist es wichtig, sich vor dem Saunen oder
 Dampfbaden gründlich zu waschen

Es ist auch wichtig, die Umgebung sauber zu halten

Man kann gerne die Steine in der Sauna mit Wasser bespritzen, mit den Händen 
– oder mit der Holzschöpfkelle

Aber Vorsicht! Immer nur eine kleine Menge Wasser

Es ist NICHT erlaubt, Aromaöle auf die Steine der Sauna oder in den 
Wasserbehälter des Dampfbades zu gießen

Das Öl kann rußen und verunreinigen. Der Wasserbehälter kann verstopfen

Glas i saunaen forbudt

Glas ist in der Sauna nicht erlaubt

Hunde og husdyr i saunen forbudt

Hunde und andere Haustiere 
dürfen die Sauna nicht betreten

Udendørs fodtøj forbudt i saunaen

Straßenschuhe sind in der Sauna
nicht erlaubt

Glas 

i saunaen

forbudt

 

Hunde og 

husdyr i saunaen 

forbudt

 

udendørs fodtøj 

forbudt 

i saunaen

Se opslag i 
poolområdet
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Rengøring ved 
ankomst

Ved ankomsten kan I se, 

hvornår og hvem der har 

rengjort huset

HUSK!
Har I benyttet
spabadet, så skal 
dette være fyldt 
med vand ved jeres 
afrejse!

Rengøring ved 
ankomst og afrejse

Teknisk 
vejledning

Rengøring
på afrejsedagen

For at lejerne efter jer også skal kunne nyde 

deres ferieophold, beder vi jer om, at både 

feriehuset og udenomsarealet på afrejsedagen 

efterlades i en pæn, ren og ordentlig stand.

Har I ingen slutrengøring bestilt, så er I selv 

ansvarlige for, at følgende punkter bliver 

ordnet på afrejsedagen.

Indenfor:

▪ Rengøre møbler og overfl ader

▪ Rengøre sanitære faciliteter, spabad 

 og sauna

▪ Rengøre køkkenet inkl. køkkenudstyr 

 og borde

▪ Vaske det service af der er blevet brugt

▪ Støvsuge og vaske gulve

▪ Tømme aff aldsbeholderne i huset

▪ Rengøre og rede senge (også under 

 og mellem sengene)

▪ Rengøre brændeovnen (hvis der ikke 

 er gløder i asken)

▪ Pudse vinduer hvis nødvendigt

▪ Tjekke om I har glemt noget i huset

Udenfor:

▪ Rengøre grill

▪ Rydde op på grunden

▪ Stille havemøbler på plads

▪ Fjerne hundeefterladenskaber 

 fra grunden

▪ Pudse vinduer

 

 Gør ferien længere

 

 Vi overtager gerne rengøringen efter 

 jer på afrejsedagen. 

 Dette skal dog bestilles senest 3 dage

 før afrejse per telefon, per e-mail eller 

 ved  henvendelse på vores kontor 

 – priserne fi nder I under huset på:

 

 www.feriehusudlejning.dk

Ønsker I en slutrengøring og 
har endnu ikke fået den bestilt, 

bedes I venligst give
 kontoret besked om dette 
senest 3 dage før afrejse.  

Wünschen Sie eine Endreinigung
und haben diese noch nicht bestellt, 

dann geben Sie bitte bis 3 Tage
vor Abreise im Büro Bescheid. 

Huset er efterset og
klar til indflytning.

Das Haus ist
besichtigt und
bereit für den Einzug.

Af/Von: 

www.feriehusudlejning.dk
www.nordseeurlaub.dk

www.feriehusudlejning.dk
www.nordseeurlaub.dk

ALTID TÆT PÅ DIG!

IM
MER I N DE I N ER NÄHE
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www.feriehusudlejning.dk
www.nordseeurlaub.dkØnsker I en slutrengøring og 

har endnu ikke fået den bestilt, 

bedes I venligst give

 kontoret besked om dette 

senest 3 dage før afrejse.  

Wünschen Sie eine Endreinigung

und haben diese noch nicht bestellt, 

dann geben Sie bitte bis 3 Tage

vor Abreise im Büro Bescheid. 

Huset er efterset og

klar til indflytning.

Das Haus ist

besichtigt und

bereit für den Einzug.

Af/Von: 

www.feriehusudlejning.dk

www.nordseeurlaub.dk

www.feriehusudlejning.dk

www.nordseeurlaub.dk

ALTID TÆT PÅ DIG!

IM

MER IN DEINER NÄHE

1527_Rengøringsryttere_SJ.indd   1
08/05/18   10.50
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Forudbestilt
rengøring

Teknisk 
vejledning

Forudbestilt
rengøring

I har bestilt slutrengøring hos SJ Feriehusud-

lejning og kan nyde ferien i feriehuset helt 

stressfrit og til allersidste minut.

For at lejerne efter jer også skal kunne nyde 

deres ferieophold, beder vi jer om, at både 

feriehuset og udenomsarealet på afrejsedagen 

efterlades i en pæn, ren og ordentlig stand. 

Nedennævnte er ikke med i den bestilte 

slutrengøring, derfor skalI selv sørge for 

følgende:

Indenfor:

▪ Fjerne hunde-/kattehår såfremt I

 har haft hund eller kat med

▪ Vaske det service af der er

 blevet brugt

▪ Tømme affaldsbeholderne i huset

▪ Tjekke om I har glemt noget i huset

Udenfor:

▪ Rengøre grill

▪ Rydde op på grunden

▪ Stille havemøbler på plads

▪ Fjerne hundeefterladenskaber 

▪ fra grunden

 

 Læs mere her:

 https://www.feriehusudlejning.dk/

 info/rengoerings-og-forbrugspriser/

For at lejerne efter jer også skal kunne nyde deres ferieophold, 

beder vi jer om, at både feriehuset og udenomsarealet på 

afrejsedagen efterlades i en pæn, ren og ordentlig stand. 

Har I ingen slutrengøring bestilt, så er I selv ansvarlige for, 

at følgende punkter bliver ordnet på afrejsedagen. 

INDENFOR:
 Rengøre møbler og overflader

 Rengøre sanitære faciliteter, spabad og sauna

 Rengøre køkkenet inkl. køkkenudstyr og borde

 Vaske det service af der er blevet brugt

 Støvsuge og vaske gulve

 Tømme affaldsbeholderne i huset

 Rengøre og rede senge (også under og mellem sengene)

 Rengøre brændeovnen (hvis der ikke er gløder i asken)

 Pudse vinduer hvis nødvendigt

 Tjekke om I har glemt noget i huset

UDENFOR:
 Rengøre grill

 Rydde op på grunden

 Stille havemøbler på plads

 Fjerne hundeefterladenskaber fra grunden

 Pudse vinduer

INFORMATION
OM RENGØRING PÅ
AFREJSEDAGEN

SJ Feriehusudlejning · Strandvejen 86-90 · Vrist · 7673 Harboøre · Tlf. 9783 4760

sj@feriehusudlejning.dk · www.feriehusudlejning.dk

Vi overtager gerne rengøringen efter jer på afrejsedagen. Dette skal dog bestilles senest 3 dage før afrejse 

per telefon, per e-mail eller ved henvendelse på vores kontor – priserne finder I under huset på 

www.feriehusudlejning.dk

Husk! 
HAR I BENYTTET 

SPABADET, SÅ SKAL 
DETTE VÆRE FYLDT

MED VAND VED
JERES AFREJSE!

NB! lad VENlIGST dENNE SkrIVElSE BlIVE lIGGENdE I huSET. Tak!
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I har bestilt slutrengøring hos SJ Feriehusudlejning og kan nyde ferien 

i feriehuset helt stressfrit og til allersidste minut. 

For at lejerne efter jer også skal kunne nyde deres ferieophold, 

beder vi jer om, at både feriehuset og udenomsarealet på afrejsedagen 

efterlades i en pæn, ren og ordentlig stand. 

Nedennævnte er ikke med i den bestilte slutrengøring, derfor skal 

I selv sørge for følgende:

INFORMATION
OM FORUDBESTILT
SLUTRENGØRING

SJ Feriehusudlejning · Strandvejen 86-90 · Vrist · 7673 Harboøre · Tlf. 9783 4760

sj@feriehusudlejning.dk · www.feriehusudlejning.dk

INDENFOR:
 Fjerne hunde-/kattehår såfremt I har haft hund eller kat med

 Vaske det service af der er blevet brugt

 Tømme affaldsbeholderne i huset

 Tjekke om I har glemt noget i huset

UDENFOR:
 Rengøre grill

 Rydde op på grunden

 Stille havemøbler på plads

 Fjerne hundeefterladenskaber fra grunden

Husk! 
HAR I BENYTTET 

SPABADET, SÅ SKAL 
DETTE VÆRE FYLDT

MED VAND VED
JERES AFREJSE!

NB! lad VENlIGST dENNE SkrIVElSE BlIVE lIGGENdE I huSET. Tak!

1410_Rengøring_DK_A5_SJ Feriehusudlejning.indd   2 09/08/21   10.47
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Nyttige numre 
og links

FIND LØSNINGEN HER – HJæLP TIL SELVHJæLP

Teknisk 
vejledning

Nyttige telefonnumre 
og links

Alarm 
112

Politi 114
Holstebro Politi

Stationsvej 74, 7500 Holstebro

Tlf. 114

Læge 

Nordic Medicare

Havnen 18, 7620 Lemvig

Tlf. 9663 0099

Alle hverdage:  Kl. 08–16 

Tidsbestilling:  Kl. 08–13 

Lægevagten
Lægevagten Holstebro 

Stationvej 35b,

7500 Holstebro

Tlf. 7011 3131

Kun udenfor lægehusets åbningstid

Dyrlæge 

Dyrlægegruppen Vestjylland

Industrivej 53, 7620 Lemvig

Tlf. 9788 9500 

Apotek  

Lemvig Apotek

Vasen 6, 7620 Lemvig

Tlf. 9782 0266

Thyborøn Apoteksudsalg

Bredgade 7, 7680 Thyborøn

Tlf. 9783 1024

Dagli’ Brugsen Harboøre (kun håndkøb)

Lemvigvej 5, 7673 Harboøre

 

Tandlæge 
Tandlægehuset Ågade

Ågade 7, st., 7620 Lemvig

Tlf. 9782 0815

Tandlægevagten
Lørdage, søndage og helligdage kl. 10–11 

Klokken 12–13 kan tandlægevagten 

kontaktes på Tlf. 9110 2837

Sygehus 

Regionshospital Holstebro

Lægårdvej 12, 7500 Holstebro

Tlf. 7843 0000

Hjertestarter
Sj Feriehusudlejning

Strandvejen 86, 7673 Harboøre

Pengeautomat
Dagli’ Brugsen Harboøre

Lemvigvej 5, 7673 Harboøre

Turistinformation
Kystcentret Thyborøn

Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn

Tlf. 9690 0200

Autoreparation
SA Auto ApS

Langerhusevej 39, 7673 Harboøre

Tlf. 51 1 5324

Tankstationer
INGO

Thyborønvej 68, 7673 Harboøre

Shell

Storegade 1, 7620 Lemvig 

(her kan betales med kontanter)

Nyttige links
Her finder du en masse nyttige links, som gerne 

skulle kunne besvare mange af de spørgsmål, 

som du måske har i forbindelse med at leje et 

feriehus, priser, sæsonkalender etc. – ligesom 

der er forslag til aktiviteter under ferien. 

Lejebetingelser

https://www.feriehusudlejning.dk/info/book-

inginfo/lejebetingelser/

Sæsonkalender

https://www.feriehusudlejning.dk/info/book-

inginfo/saesonkalender/

Lejerforsikring for feriehuslejere

https://www.feriehusudlejning.dk/info/book-

inginfo/rejseforsikringer/

Depositum og rengøring

https://www.feriehusudlejning.dk/info/book-

inginfo/depositum-og-rengoering/

A-Z info

https://www.feriehusudlejning.dk/info/a-z-info/

Kundeservice og kontakt

https://www.feriehusudlejning.dk/om-os/

kundeservice-kontakt/

Oplevelser og aktiviteter

https://www.feriehusudlejning.dk/oplevelser/

Attraktioner

https://www.feriehusudlejning.dk/oplevelser/

attraktioner/

Tidevandstabel – Lemvig

https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/

Bruger_upload/Tidevand/2021/Lemvig.pdf

Tidevandstabel – Thyborøn

https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/

Bruger_upload/Tidevand/2021/ThyboronKyst.pdf 

1

LEJEBETINGELSER

SJ FERIEHUSUDLEJNING · Strandvejen 86-90 ·7673 Harboøre · tlf. 9783 4760
Sj@ferieHuSudlejning.dk · www.FERIEHUSUDLEJNING.Dk

januar februar marts
märz april maj

mai juni juli august september oktober november DeCember
Dezember

januar
2023

2022

  

 
L 
S
M     
T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F
L
S
M     
T
O
T    
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M 

1     
 2    

3 
 4 

 5
 6     
 7         
 8
 9    
10
11
12
13     
14          
15
16    
17
18
19
20     
21          
22
23    
24

 25
26
27     
28          
29
30    
31

T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F
L
S
M     
T
O 
T
F
L
S
M

1     
 2    

3 
 4 

 5
 6     
 7         
 8
 9    
10
11
12
13     
14          
15
16    
17
18
19
20     
21          
22
23    
24

 25
26
27     
28

T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F
L
S
M     
T
O 
T
F
L
S
M
T
O
T

1     
 2    

3 
 4 

 5
 6     
 7         
 8
 9    
10
11
12
13     
14          
15
16    
17
18
19
20     
21          
22
23    
24

 25
26
27     
28          
29
30    
31

10

11

12

13

F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F
L
S
M     
T
O
T
F
L
S 
M
T
O
T
F
L
 

1     
 2    

3 
 4 

 5
 6     
 7         
 8
 9    
10
11
12
13     
14          
15
16    
17
18
19
20     
21          
22
23    
24

 25
26
27     
28          
29
30    

S
M     
T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T 

1     
 2    

3 
 4 

 5
 6     
 7         
 8
 9    
10
11
12
13     
14          
15
16    
17
18
19
20     
21          
22
23    
24

 25
26
27     
28          
29
30    
31

T
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F
L
S
M     
T
O
T
F
L
S 
M
T
O
T
F

1     
 2    

3 
 4 

 5
 6     
 7         
 8
 9    
10
11
12
13     
14          
15
16    
17
18
19
20     
21          
22
23    
24

 25
26
27     
28          
29
30    

36

37

38

39

T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F  
L 
S
M     
T          
O
T    
F
L
S
M     
T
O 
T
F
L
S
M
T
O 

1     
 2    

3 
 4 

 5
 6     
 7         
 8
 9    
10
11
12
13     
14          
15
16    
17
18
19
20     
21          
22
23    
24

 25
26
27     
28          
29
30    

45

46

47

48

A 09.07.22–06.08.22
26.12.22–02.01.23*

B
02.07.22–09.07.22 
06.08.22–13.08.22
26.12.22–02.01.23*

C 25.06.22–02.07.22 · 13.08.22–27.08.22
26.12.22–02.01.23*

D
12.02.22–19.02.22 · 09.04.22–23.04.22 
14.05.22–21.05.22 · 11.06.22–25.06.22 
27.08.22–10.09.22 · 08.10.22–29.10.22 
19.12.22–26.12.22* F

E+ 21.05.22–11.06.22

01.01.22–12.02.22 · 19.02.22–09.04.22 
05.11.22–19.12.22 · 02.01.23–

D+

E

09.04.22–16.04.22 · 27.08.22–03.09.22 
08.10.22–29.10.22 · 19.12.22–26.12.22*

12.02.22–19.02.22 · 23.04.22–14.05.22 
21.05.22–11.06.22 · 10.09.22–08.10.22 
29.10.22–05.11.22

book din næste ferie 
allerede nu
Hvis du vil være sikker på at få et bestemt hus 
næste gang, du holder ferie i vores dejlige 
område, så book allerede nu – for der er 
nemlig rift om de eftertragtede feriehuse.
SJ Feriehusudlejning har masser af gode tilbud 
og kampagner hele året, så klik ind på 
www.feriehusudlejning.dk og find drømme-
huset. 

buchen sie schon jetzt ihren 
nächsten urlaub
Wenn Sie sich ein bestimmtes Haus für Ihren 
nächsten Urlaub in unserer schönen Gegend 
sichern möchten, sollten Sie schon jetzt buchen 
– die Nachfrage nach den begehrten Häusern ist 
nämlich groß. 
SJ Feriehusudlejning hat das ganze Jahr über 
gute Angebote und Kampagnen im Programm 
– unter www.nordseeurlaub.dk finden Sie 

garantiert auch Ihr Wunschhaus. 
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*ankunft in kW 52 + 52 ist von montag bis montag 
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nytårsdag/neujahrsabend 01. Januar · skærtorsdag/gründonnerstag 14. April · langfredag/karfreitag 15. April 
1. påskedag/ostersonntag 17. April · 2. påskedag/ostermontag 18. April · st. bededag/buß- u. bettag 13. maj/Mai
kr. Himmelfartsdag/Himmelfahrtstag 26. maj/Mai · grundlovsdag/verfassungstag 5. Juni · 1. pinsedag/pfingstsonntag 5. Juni
2. pinsedag/pfingstmontag 6. Juni · juleaftensdag/Weihnachtsabend 24. december/Dezember
1. juledag/1. Weihnachtsfeiertag 25. december/Dezember · 2. juledag/2. Weihnachtsfeiertag 26. december/Dezember
nytårsaftensdag/silvester 31. december/Dezember

31

32

33

34

35

 18

19

20

21

22

1

 

2

3

4

5

1865_SJ_Sæsonkalender_2022 uden numre.indd   1 02/03/21   15.33



SJ Feriehusudlejning
– når det skal være 

nemt!

Nødtelefon

udenfor vores normale åbningstider kan du

i absolut nødstilfælde træffe os på tlf.:

RING 97 83 47 60

– og følg vejledningen

Strandvejen 86-90, Vrist

7673 Harboøre

97 83 47 60 

sj@feriehusudlejning.dk

 
www.feriehusudlejning.dk

Tilmeld dig vores 
nyhedsbrev
www.feriehusudlejning.dk/nyhedsbrev

Her finder du gode tilbud, konkurrencer, tipS til 
din ferie og intereSSante HiStorier om området / nordseeurlaub.dk


