
Marts måned 2019  

Kære delejere på Strandslot Sandvig. 

 

INFORMATION 

 

Vi kan oplyse, at informationsmappen som ligger i hver lejlighed er revideret. Vi vil opfordre jer 

til, at bruge lidt tid på at læse den, idet der givetvis vil være nye oplysninger til Jer. 

Der er som noget nyt udarbejdet en afrejseinstruks, som kan læses i denne information. Den er 

opsat i hver lejlighed ved indgangsdøren.. 

Der er udarbejdet et sæt Hus-og ordens regler, der er godkendt af bestyrelsen og kan læses i denne 

information. Du kan også finde dem i informationsmappen på side 3 i din lejlighed. 

 

Der er indkøbt nye planter til hallen og salonen. Vi tror og håber I alle vil nyde dem. 

 

Og så er der i alle lejligheder nye dyner og rullemadrasser. Der er også nyt bestik i skufferne, det 

gamle trængte meget til en udskiftning. 

 

Vi har 1. marts sagt goddag til ny ejendomsinspektør Michael Falck og oldfrue Birgitte Mikkelsen, 

som vi vil arbejde sammen med, indtil vi stopper 31. marts. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Kai og Inge 

Administrationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFREJSE LØRDAG SENEST KL. 11 

Vi beder Jer venligst overholde afrejsetidspunktet, da alle lejligheder 

skal klargøres inden kl. 15. 

HUSK. 

 At der er ryddet op i lejligheden. Har man haft hund skal møbler og tæpper 
støvsuges. Støvsuger findes i de hvide skabe på gangen. 
 

 At møbler sættes tilbage på oprindelig plads, hvis de er blevet flyttet rundt 
 

 At der er ryddet op på altaner og terrasser 
 

 At der er vasket op og opvaskemaskinen er tømt 
 

 At skraldespanden er tømt og flasker fjernet 
 

 At ovn, køleskab og køkkengrej skal være rengjort. Køleskab skal være 
tændt, men skruet ned til 2 

 

 At der er slukket for alt lys 
 

 At der IKKE må slukkes for varmen(i vinterhalvåret) 
 

 At give besked til personalet hvis afløb i badeværelse er stoppet eller der er 
andre ting der skal udbedres 

 

 At aflevere lejlighedsnøglen i nøgleskabet udenfor kontoret 
 

Vi ønsker Jer et behageligt ophold 

Bestyrelsen/Personalet  

 Strandslot Sandvig 

 

 



Hus og ordensregler for 
Strandslot Sandvig 

Skal sikre, at alle der benytter sig af Strandslot til enhver tid kan nyde deres ferie 

 
Kontoret :                      E-mail:  Ejerforeningenstrandslot@hotmail.com 

                                        Tlf:        56 48 03 15.  

                                   

Åbningstid:                   Mandag til søndag kl. 10.00-11.00 

 

Ankomst:                       Delejerne bedes senest onsdag inden timeshare ugen, på mail  

                                        oplyse dato for ankomst, gerne tidspunkt, antal personer og evt.  

                                        hund. Dette af hensyn til administrationens planlægning, så I kan få den  

                                        bedste modtagelse  

 

Rygning:                        Det henstilles at rygning foregår udendørs.( Læs mere under 

                                        praktiske oplysninger). Ryges der på altaner og på terrasser  

                                        skal man rydde op. Det vil sige tømme og fjerne  

                                        askebægre af hensyn til de næste delejere/ lejere.             

 

 Inventar:                       Ved ankomst ligger der linnedpakker svarende til  

                                        det antal personer, som har meddelt deres ankomst. I  

                                        lejlighederne skal der være service og bestik til 8  

                                        personer. Sengelinned, håndklæder m.v. og udendørs møbler   

                                        må ikke fjerne fra Strandslot 

 

Husdyr:                          Husdyr må medbringes i lejlighederne, men må ikke  

                                        være til gene for andre. 

                                        Husdyr må ikke opholde sig i møblerne eller sengene 

                                        Husdyr skal føres i snor såvel inde som udenfor  

                                        Strandslots område og deres efterladenskaber skal  

                                        fjernes. 

                                        Det koster 300 kr. pr. uge at medbringe 1 husdyr,  

                                        500 kr. pr. uge at medbringe 2 husdyr og beløbet 

                                        skal afregnes ved ankomst eller senest dagen efter.  

 

Grillplads:                     I gårdhaven er der opstillet en havegrill, som frit kan    

                                        benyttes af alle. Man skal selv sørge for kul/briketter. 

                                        Grillen skal rengøres efter brug 

                            Det er ikke tilladt at grille andre steder på grund af brandfaren  

 

Kl. 23.00                        Efter dette tidspunkt skal der være ro på gangene og på  

                                       den store terrasse på 1. sal, ligesom der ikke må spilles  

                                        musik for åbne døre og vinduer 

 

Før afrejse.                    Læs venligst opslag i lejligheden ved indgangsdøren  

                                       Afrejse lørdag senest kl. 11.                           

 

Bestyrelsen, februar 2019 


