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Værelser til udlejning 

Det renoverede hus Aktivitetshuset Solhjem er det perfekte sted, hvis du mangler et godt sted at overnatte i 

Vendsyssels dejligste område. 

Udlejningsperioden er opdelt i højsæson:  1/6 – 31/8 og en lavsæson: 1/9 – 31/5). I højsæsonen er 1. prio-

ritering udlejning af værelser til turister og andre interesserede og i lavsæsonen håber vi på udlejning til 

lokale arrangementer og naturligvis også turister, 

Der findes 9 værelser i en fløj med 4 og 3-sengs værelser (køjesenge og enkeltsenge).  

Alle værelser har adgang til fælles bad og toilet på gangen. Morgenmad serveres ikke i højsæsonen.  Den 

har man mulighed for selv at købe i vores dejlig nærliggende Dagli’Brugs. Se opslag med Dagli* Brugsens 

specielle tilbud og på samme måde tilbud fra det lokale Pizzaria ERDI’NO.   

 

Priser pr. overnatning pr. værelse sæson 2018 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 

Værelse med bad/toilet på gangen 300,- 400,- 475,- 550,- 

 

Leje af sengetøj er obligatorisk. (Lagen, pude-, dynebetræk samt 2 håndklæder) pr. person 50 kr. 

Efter brug skal der ryddes op ude og inde og gulvet skal fejes/støvsuges/vaskes så det efterlades som det 
er modtaget. Ønsker man selv at rengøre værelset/lokalerne og aflevere det i samme stand som man mod-
tog det, betales der ikke for rengøring. Ønsker man rengøring, aftales det forud, og der betales 150 kr. pr. 
værelse. 
 
Check-in finder som regel sted mellem kl. 16 og 18. En reservation er som udgangspunkt kun gældende fra 
klokken 17 på ankomstdagen, med mindre andet er aftalt på forhånd. Du kan komme og gå døgnet rundt, 
når du først har fået nøglen til dit værelse. Er der ikke nogen tilstede på Solhjem ved ankomst findes nøgle 
til værelset i nøgleboks hvortil kode er udleveret ved lejemålets indgåelse. På afrejsedagen skal værelser-
ne normalt forlades senest kl. 12. 

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende regler for afbestilling. Ophold på én eller to overnatninger kan 

afbestilles op til tre dage før ankomstdagen med tilbagebetaling af hele beløbet – dog fratrukket 100 kr. i 

gebyr. pr. værelse. Herefter er aftalen bindende, og du kan derfor ikke modtage tilbagebetaling for et op-

hold. 

Ophold på tre overnatninger eller mere kan afbestilles op til syv dage før ankomstdagen med tilbagebeta-

ling af hele beløbet – dog fratrukket 100 kr. i gebyr. pr. værelse. Herefter er aftalen bindende, og du kan 

derfor ikke modtage tilbagebetaling for et ophold. 

 Stuen og udestue har gode rammer om festen 
 
Vi har gode rammer for din næste fest i vores nymalede og meget hyggelige stue med tilbygget udestue. 
du kan holde festen på bedste ”forsamlingshusmanér”. Det betyder, at du gerne må tage dine egne drikke-
varer med og i det hele taget selv stå for alt omkring festen.  

Måske vælger nogle af dem at overnatte på et af de 9 gode værelser. Ring og få en snak om et evt. arran-
gement på telf. 29 89 81 55. Vi glæder os til at høre fra dig. 
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• Hverdagsaftener som f.eks. foreningsaftener mm. (17-23) = 350 kr.  
• Lørdag eller søndag aften 17.00 til kl. 23.00 = 600 kr.  
• Leje huset i et døgn (12.00 – 12.00) = 1400 kr. 
• Leje af stuen/udestue til fødselsdage, møder mm. Fra formiddag til kl. 17.00 = 400 kr. 
 

Ovennævnte leje indebærer også brug af køkken og toiletter. Køkkenudstyr og service. 
Ønskes tillige leje/overnatning i værelser, tillægges det i henhold til ovennævnte priser pr. overnatning. 

 
 

Køkken er kun anretterkøkken, men service er til rådighed i rimeligt omfang. 

Ved indgåelse af større lejemål, skal der betales depositum efter aftale. 

Det er ikke tilladt at ryge i lokalerne. 

Der findes udvendig vandslange til vask af cykler. Der er lokale til rådighed i kælder til opbevaring af med-

bragte cykler. Bilvask er ikke tilladt. 

Der er til hvert værelse en lille boks til kølevarer i fælles køleskab. Ønsker man f.eks. at opbevare mælke-

produkter som der er åbnet, anbefaler vi at det stilles i en lukket plastpose af hensyn til hygiejnen. Brug af 

køkken og fælles køleskab er på eget ansvar. 

Der er Wi-Fi til fri afbenyttelse. 

Ordensregler 

På Aktivitetshuset Solhjem skal der først og fremmest være plads til alle. Og hvad end du er på kursus, 
med vennerne eller bare alene, skulle du gerne kunne opleve gode faciliteter, en hyggelig atmosfære og en 
god nats søvn. Overnatningen får du til en rimelig pris, blandt andet fordi du som gæst selv hjælper til med 
at overholde nogle generelle principper. Disse kan du læse nedenfor.  

Brug af sengelinned er obligatorisk og skal lejes af Aktivitetshuset Solhjem. 

Af hensyn til andre gæster skal der være ro i tidsrummet 23:00-07:00. 

Vinduer og døre der åbnes til udendørsarealer skal altid haspes. Hvis du forlader rummet skal vinduer væ-
re lukket og haspet.  

Madlavning og spisning på værelset er ikke tilladt, her kan gæstekøkken, opholdsrum, terrasse og uden-
dørsarealer benyttes. 

Da både køkken og bad/toilet er til fællesbrug for alle værelser skal man tage hensyn til hinanden. 

Dyr må generelt ikke medbringes, bortset fra førerhunde. Undtagelser kan ske efter aftale.  

Værterne og personalet har ansvaret for den daglige drift, og deres anvisninger skal følges. 

Når du forlader det/de lejede lokaler vil eventuel selvrengøring blive kontrolleret. Er det ikke i orden vil det 
blive påtalt evt. opkræves et beløb for rengøring. Er der ikke nogle tilstede ved afrejsen skal nøgle afleve-
res i nøglekassen i receptionen. 

Ret til ændringer forbeholdes. 

http://www.danhostel.dk/availability?all_hostels=1&facilities%5b0%5d=751494

