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                                       Strandgade 18, Sandvig, 3770 Allinge
                                                              Telefon +45 5648 0315
                            Mail: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com 
                                                                     www.strandslot.dk 

                                                             VIGTIGE NUMRE

                 Alarm, politi, brand, ambulance 112
        Lægevagt, skadestue tandlægevagt 1813
                          Lægehuset, Allinge 5648 0501
           Bornholms Politi, almindelig service 114 
        



PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL NYE GÆSTER OG NYE MEDEJERE 

FØR ANKOMST 
Tjek timesharekalenderen på vores hjemmeside, 
inden du bestiller færgebillet, så du er sikker på 
at ankomme den rigtige uge. De fleste år er der 
forskel på timeshareuge og kalenderuge. 
 
Ring eller mail min. 10 dage før ankomst og 
meddel, hvor mange i bliver i lejligheden. Der må 
kun være det antal personer, der er sengepladser 
til. Barneseng og høj stol kan bestilles uden 
beregning. 
 
Lejligheden kan benyttes fra ankomstdagen, hvor 
den er klar senest kl. 15.00 og indtil kl. 11.00 på 
afrejsedagen. 
 
BETALING 
I egen og i Strandslots interesse bør du tilmelde 
betaling af dine faste afgifter til Betalingsservice. 
Betaling skal i øvrigt være os i hænde senest 8 
uger før ankomst.  
 
BEMÆRK! Er man i restance med betaling af de 
faste afgifter, herunder også eventuelle gebyrer, 
er der ingen adgang til lejligheden. 
Strandslots medarbejdere er af ejerforeningens 
bestyrelse pålagt at afvise brugeren af 
lejligheden. Dette gælder også hvis lejligheden er 
udlejet til andre. 
 
NØGLER 
Fra kl. 15.00 lørdag og til søndag kl. 11.00 ligger 
nøglerne til jeres lejlighed i de små bokse i 
receptionen. Nøglerne bruges også til 
hoveddøren, som er aflåst fra kl. 21.00 til 07.00. 
 
Er hoveddøren låst, er nøglerne lagt ud i 
nøgleboksen til højre for hoveddøren.  
 
HUSK ALTID at tage nøgle med, når lejligheden 
og/eller huset forlades. 
 
SENGELINNED OG HÅNDKLÆDER 
I lejligheden er der ved ankomst redte senge, hvis 
I har meldt jeres ankomst 10 dage før ankomst, 
eller sengelinned, som I selv lægger på. 
Der er også håndklæder, viskestykker og 
karklude. Der er mulighed for at skifte disse ting 
onsdag mellem 10.00 og 11.00 i depotrummet i 
stueetagen.  
 
RYGNING 
På alle fællesområder er rygning ikke tilladt. 
Det henstilles desuden til, at man ikke ryger i 
lejlighederne. Den enkelte lejlighed ejes af flere 
forskellige medejere, og flertallet er ikke-rygere. 
 
INTERNET 
Der er trådløs internetadgang overalt i huset.  
 
 
 

HUNDE  
Hunde kan medbringes. Der opkræves et gebyr 
på kr. 300 pr. hund (500 kr. for 2). Gebyret skal 
betales på kontoret ved ankomst eller snarest 
derefter. Tæpper og møbler bedes støvsuget 
inden afrejse. 
 
FÆLLESFACILITETER 
Der er vaskerum med vaskemaskine og 
tørretumbler i stueetagen. I vaskerummet står en 
mikroovn, man frit kan bruge. 
 
Spabad og sauna kan benyttes hver anden dag 
(lige lejlighedsnumre på lige ugedage og 
omvendt). Man reserverer tid på listen, der er 
fremlagt i receptionen. 
 
I kælderen er der legerum til børn. 
I tilknytning til salonen findes et billardrum. Børn 
under 14 år må kun benytte billardet når der er 
voksne til stede. 
 
AFFALD 
Affald skal lægges i containerne i skuret. Papir 
sorteres for sig. Glas og flasker lægges i 
flaskecontaineren ved indkørslen. 
 
ALMENE REGLER 
Vis hensyn, så får alle det bedst mulige ophold på 
Strandslot. 
Efter kl. 23.00 bedes du undgå støjende 
aktiviteter. 
Efterlad fællesområder i opryddet stand. 
 
Opdages fejl eller mangler ved lejligheden, skal 
kontoret underrettes snarest muligt 
 
VED AFREJSE 
Ovn, køleskab og køkkengrej skal være rengjort. 
Køleskab og opvaskemaskine skal være tømt.  
Køleskabet skal ikke slukkes, men termostaten 
skal stilles på 2. Affald lægges i containerne. 
 
Sengetøjet tages af og lægges i den stribede pose 
sammen med de brugte håndklæder. 
Viskestykker og karklude lægges oven på posen. 
 
Der skal IKKE lukkes for varmen i vinterhalvåret.   
Nøgler afleveres i nøgleskabet udenfor kontoret.  
 
KONTORET 
Kontorets åbningstid er hver dag fra kl. 10.00 til 
11.00.  
Skulle der opstå behov for at kontakte 
ejendomsinspektøren uden for åbningstiden, kan 
nummeret findes i infomappen i lejligheden. 
 
Husk også at læse infomappen i lejligheden. 
 
HAV EN GOD FERIE – OG PÅ GENSYN 
Administrationen – Birgitte og Michael 
og Ejerforeningens bestyrelse 


