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ALMINDELIGE  VILKÅR -  VIGTIGT: (Fodenäs 17) 
 
Sommerhuset er et IKKE RYGERHUS. Maksimum antal personer 8. 
Der er 6 sovepladser og 2 madrasser. 
 
Feriehuset må ikke videreudlånes til familie, venner og andre. 
 
Sommerhuset er mærket ”husdyr ikke tilladt”, og det er under ingen omstændigheder tilladt 
at medtage husdyr. 
 
PAB vil gerne leje sommerhusene ud så billigt som muligt. Derfor håber vi, at du vil 
passe rigtig godt på huset, samt at du afleverer det pænt rengjort. 

 
 

Praktiske oplysninger 
 
Kørselsvejledning 
 
Kør ad E6 til frakørsel 101 mod Lysekil, kør ad vej 162 mod Lyselil, drej til højre ad vej 
171/174 mod Kungshamn. Kør ligeud i rundkørsel ved Nordens Ark og fortsæt ca. 3 km 
hvor du skal dreje til venstre mod Stensjø (butikken på landet). Efter ca. 900m drej til 
venstre mod Fodenæs. Følg vejen ca. 1 km til du kommer til et indkørsel forbudt skilt, kør 
alligevel videre og følg vejen ca. 200m. Huset ligger som det sidste på vejen. 
 
HUSK: 
 
Når du ankommer: 
 
- at aflæse el. 
- at kontrollere om huset er rengjort af forrige lejer. 
- at kontrollere at lys, vand og varme fungerer. 
 
 
Mens du er der: 
 
- at tage hensyn til naboer (radio, fest, bilkørsel m.v.). 
- at skrue ned for varmen når du lufter ud. 
- at slå græs. Græsslåmaskinen står i garagen. 
- at  skraldespandene ikke må overfyldes. Skraldespanden står nedenfor huset. 
- at havehynder tages ind når det regner. 
- at markise køres ind om aftenen og i regnvejr 
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Når du rejser: 
 
- at aflæse el.  
- at udfylde returlisten. 
- at rengøre huset. 
- at pudse vinduer inde og ude 
- at rydde op inde og ude. 
- at tømme og rengøre køleskab og andre skabe for madvarer. 
- at se efter om komfuret er slukket. 
- at se efter om al lys er slukket. 
- at tømme postkassen. 
- at skrue ned for varmen til 5 grader. 
- at lukke alle vinduer. 
- at låse alle udvendige døre. 
 
 
Ankomst/afrejse. 
 
Der skiftes søndag, således at huset skal forlades senest kl. 13.00. 
Ny indflytning vil finde sted fra kl. 14.00. 
 
 
Kontaktperson i sommerhusområdet: 
 
Lars Bottnare på tlf. +46 (0)73 706 6128 
     
Ved rekvirering af håndværkere bedes kontoret underrettes hurtigst muligt  
tlf. 43 42 02 22 
 
 
Havemøbler. 
 
Til huset hører diverse havemøbler. Havebord og stole kan stå ude, men dækstolene 
bedes sat i garagen ved afrejse. 
 
 
Inventar: 
 
Udstyr til 8 personer, TV, opvaskemaskine, støvsuger, havehynder og DVD ligger i 
slagbænken, hårtørrer ligger i skuffen under trappen. 
 
Der er strygejern og bræt i kælderen. Klemmer og Boccia ligger i garagen. 
 
Såfremt der under opholdet sker skade på inventar, bedes dette noteret på returlisten. 
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Medbring. 
 
Der forefindes ingen form for madvarer (heller ikke salt og peber) i sommerhuset. Vandet i 
huset kan godt smage lidt sjovt, da det er meget jernholdigt. Småartikler, som f.eks. 
kaffefiltre, stearinlys, tændstikker, køkkenrulle, toiletpapir, karklude og viskestykker, må du 
selv sørge for. Du skal også selv medbringes sengelinned og håndklæder.  
 
Der er ikke telefon i sommerhuset. 
 
 
Internet 
 
Søg efter trådløse netværk, og vælg en af følgende netværk (SSID): 

 

PAB_17_2.4GHz - Skulle kunne ses af alle enheder. 

PAB_17_5GHz - Kan kun ses af enheder der understøtter 5GHz 

 

Koden der skal benyttes er  - 87239782 

 

 

 
 

 



 

4 

 
Rengøring. 
 
Huset skal afleveres i fuldstændig rengjort stand og inventar skal være på de respektive 
steder. 
 
Vinduerne skal afvaskes udvendigt. 
 
El-kedel og kaffemaskine bedes afkalket under opholdet. 
 
Køleskab, komfur og ovn skal rengøres ved afrejsen. Der forefindes de nødvendige 
rengøringsmidler, men slipper disse op, bedes nyt indkøbt, og regningen kan refunderes, 
(med oplysning om kontonr.) ved indsendelse til kontoret. Vi har ikke fået stillet en 
affaldsspand (soppåse) op, som de andre sommerhusejere i området har. Der er en 
affaldsspand nedenfor grunden vi kan bruge. Hvis du har mere affald skal det køres på 
genbrugsstationen i Kungshamn. 
 
 
Afregning af el 
 
Afregning af el kun sker i lejeperiode C, men der skal også aflæses elforbrug i lejeperiode 
A og B, ved ankomst og afrejse. Afregning af el sker når vi har modtaget den udfyldte 
returliste. Prisen pr. kWh er 3 kr. 
 
 
Afbestilling 
 
Ved afbestilling tilbagebetales beløbet ikke, medmindre vi kan leje sommerhuset ud til 
anden side. 


