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Kære Strandslot-delejere 
 
VIGTIGT, VIGTIGT – TJEK ANKOMSTDATO PÅ RCI-KALENDER PÅ HJEMMESIDEN 
Inden du bestiller færgebillet og planlægger ankomst til Strandslot, så skal du huske at tjekke din 
ankomstdato på RCI-kalenderen på hjemmesiden www.Strandslot.dk. 
 
Når vi køber en uge eller flere på Strandslot, så bliver vi gjort opmærksom på, at det er RCI 
kalenderen, der ligger til grund for vores ophold. 
Det står i skødet og ejendomsmægler Jette Birkholm gør ligeledes opmærksom på det.  
RCI-kalender og den ”almindelige” årskalender er ikke nødvendigvis de samme uger.  
 
Desværre er enkelte del-ejere ankommet til Bornholm og Strandslot i en forkert uge i forhold til 
den købte og lejligheden er optaget af en anden familie. 
Det er rigtig ærgerligt, og Birgitte og Michael gør, hvad de kan for at hjælpe, men det er svært at 
trylle ledige lejligheder op – specielt i sommermånederne. 
 
Vi skal derfor meget kraftigt henstille til  

- Tjek jeres ankomstdag inden I bestiller ferie og færgebillet. 
- Ankomstdato og ferieuge kan du også tjekke på din indbetaling. 
- Giv besked til Strandslot på en mail om, hvor mange I ankommer. 
- Mailadresse: Ejerforeningenstrandslot@hotmail.com. 

 
 

Coronatest til og fra Bornholm 
Sidste nyt vedr. rejse til og fra Bornholm: 
Der er ikke længere krav om en negativ coronatest for rejsende fra Danmark gennem Sverige. Vi 
skal dog huske det almindelige røde pas. 
Bestyrelsen anbefaler dog fortsat at tjekke regler og bestemmelser forud for din rejse til Bornholm, 
da reglerne pludselig kan ændre sig. 
  
  
Bytteforum DTF 
Hvis du ønsker at bytte din lejlighedsuge på Strandslot med en anden uge eller på et af de andre 
timeshare-steder, så kig på hjemmesiden www.strandslot.dk  under ”Udlejning”  BytteForumDTF. 



 
 
 
  
Parkering på ”Slotspladsen” 
Michael har lavet inddeling af p-pladsen med afmærkninger, så der kan holde flere biler. Det 
betyder, at man skal parkere MELLEM afmærkningerne.  
Vi henstiller til at være opmærksom på dette, så der er plads til så mange biler som muligt. 
 
Billeder fra Strandslot 
Der bliver jævnligt lagt billeder på Facebook og vores hjemmeside om aktuel vedligeholdelse, 
renoveringer eller nye tiltag. 
Følg med og bliv opdateret på alt det nye. 
 
 
Med venlig hilsen  
Ejerforeningens bestyrelse  
  
  
   
  
  
 


