
Feriefonden Hørfred for medarbejdere i Hørsholm og Fredensborg kommuner.
Feriefonden Hørfred har fire sommerhuse, som du kan leje i 2021.

Log på som gæst:
https://hoerfred.bookhus.dk





Aalbæk
Adresse: Musvågevej 43, Lodsskovvad, 9982 Aalbæk

Huset i Aalbæk (20 km. syd for Skagen) er beliggende i et dejligt og lidt vildt naturområde. 
Selvom grunden ikke er indhegnet er det et børnevenligt område, idet huset ligger for 
enden af en lille lukket vej, der støder op til et flot klit- og plantageområde.

Huset, der ligger ca. 3 km. fra vandet, er til 6 personer og består af: Hyggelig stue med 
brændeovn, fjernsyn, DVD og radio. Et veludstyret køkken med spiseplads, høj barnestol, 
opvaskemaskine, køleskab, el-komfur, kaffemaskine, el-kedel m.m. Badeværelse med 
bruseniche og vaskemaskine. Tre soveværelser: Et med dobbeltseng, et med to enkelt- 
senge og et med køjeseng (2 sovepladser). Endvidere er der tre terrasser, hvoraf den ene 
er overdækket.

Huset opvarmes med el-radiatorer.

I skuret findes havemøbler, grill og to gode cykler.



OBS. Ny terrasse, nyt billede kommer



Sandvig
Adresse: Markvejen 43, Sandvig, 3770 Allinge

Højt beliggende på en bakke i et roligt område og med den smukkeste udsigt over Østersøen. 
Grunden er ikke indhegnet.

Huset, der ligger ca. 500 m. fra vandet, er til 6 personer og består af: Hyggelig stue med 
brændeovn og med glasparti ud til stor terrasse og storslået havudsigt. Åbent og nyt  
veludstyret køkken med spiseplads, høj barnestol, køleskab, elkomfur, kaffemaskine, el-kedel 
m.m. Badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche. Tre soveværelser: Et med dobbeltseng,  
et med to enkeltsenge og et med en to-personers sovesofa. Der er i 2020 anlagt en ny flot 
træterrasse.
Huset opvarmes med el-radiatorer.

I skuret findes havemøbler, grill og to gode cykler. 





Tåsinge
Adresse: Engelsødvej 3, Tåsinge, 5700 Svendborg

Huset ligger i et godt og veletableret sommerhusområde, Stenodden Sommerland i Ny  
Vemmenæs, der er omgivet af smuk natur med skov og 200 m. til god badestrand. Området 
er børnevenligt med en have der er delvist indhegnet af levende hegn.

Huset er til 6 personer og indeholder: En fin lille entré, badeværelse med gulvvarme,  
bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler. Stort køkken/alrum med alt i hvidevarer, god  
spiseplads med høj barnestol og udgang til stor terrasse. Fra køkkenet er der åben forbindelse 
til stor lys opholdsstue med brændeovn. Tre soveværelser: To værelser med dobbeltseng og 
et med enkeltseng. Der er 2020 ordnet stuegulv og indkøbt nye møbler.
Huset opvarmes med el-radiatorer.

I skuret findes havemøbler, grill og to gode cykler. 





Marielyst
Adresse: Zeniavej 2, Bøtø, 4873 Væggerløse

Huset er beliggende i et stort sommerhusområde kun 100 m. fra vandet, men bag diget,  
så der er ikke havudsigt. Grunden er indhegnet og derfor velegnet for mindre børn og hund.

Huset, der er til 8 personer, består af: Stor stue med pejs, fjernsyn med dvd afspiller og  
radio. Stort køkken med spiseafdeling og høj barnestol, køleskab med lille fryser, mikroovn, 
kaffemaskine, el-kedel, opvaskemaskine, indbygningsovn og 4 kogeplader. Badeværelse med 
gulvvarme, bruseniche og vaskemaskine. Otte sovepladser fordelt således: Et værelse med 
dobbeltseng, to værelser med to enkeltsenge samt en hems med sovesofa til 2 personer 
(unge 7-15 år). I 2020 er haven blevet omlagt.

Huset opvarmes med el-radiatorer og varmeveksler.

I skuret forefindes havemøbler, liggestole, grill og to gode cykler.



Priser og udlejningsperioder for 2021
Priserne afhænger dels af sæsonen, dels af hvilket hus, du vil leje.

Der trækkes lod om husene i højsæsonen, ugerne 27-33. Resten af året er mellem- eller 
lavsæson, og der udlejes husene efter ”først til mølle princippet”. Pensionister og efterløn-
nere kan ikke deltage i lodtrækningen.

Dog trækkes der også lod om huset på Bornholm i uge 24, Folkemødeugen.

Alle huse

Ugeleje

Weekend

Ankomst

Lørdag kl. 15.00

Fredag kl. 08.00

Afrejse

Lørdag kl. 13.00

Søndag kl. 20.00

Periode / sted Uger
Aalbæk
Tåsinge

Bornholm
Marielyst

Højsæson 27-33 3.700 kr. 4.200 kr.

Mellemsæson 13-26 & 34-42 & 
52-53 2.400 kr. 3.000 kr.

Lavsæson 1-12 & 43-51 1.000 kr. 1.200 kr.

Weekend mellem 13-26 & 34-42 & 
52-53 1.000 kr. 1.200 kr.

Weekend lav 1 – 12 & 43-51 500 kr. 600 kr.

Tillægsdøgn Alle 400 kr. 500 kr.

Bornholm Uge 24 2.400 kr.



Praktiske oplysninger for alle huse
Nøgler
Nøgle til huset ligger i en nøgleboks, der er placeret ved indgangen til huset. Nøgleboksen 
åbnes med en kode, der oplyses i brevet med bekræftelse af lejemålet. Nøglen skal lægges 
tilbage i nøgleboksen og koden drejes væk, så ingen kan komme ind i boksen, når du forlader 
huset. Der er ialt 3 nøgler i alle huse.
Bortkomne nøgler skal erstattes med 200,- kr. Nøgler til postkasse, skur m.v. ligger i husene.

Internetadgang
Der er internetforbindelse i samtlige huse  - den bedst opnåelige.

Brænde
Er der brænde i huset, kan det frit benyttes, ellers kan det typisk købes i små portioner i 
nærområdet. Der må ikke bruges fugtigt brænde, mælkekartoner eller andet – det forurener 
og ødelægger både ovnen og skorstenen.

Aflæsning af og betaling for el
Der opkræves særskilt for el med a’ conto kr. 500/ kr.1.000 afhængig af årstid og periode. 
Endelig afregning for el sker med 3 kr. pr. kWh. Glemmer du at aflæse el ved ankomst og afre-
jse, får du ikke penge tilbage af det indbe-talte á conto beløb. Der må IKKE oplades El-biler 
via stik i husene.

Rengøring
Som udgangspunkt skal du selv stå for slutrengøring. I enkelte af husene kan slutrengøring 
dog aftales og afregnes direkte med vores vicevært. Opslag herom findes i husene.  
Bemærk at mangelfuld rengøring vil medføre en ekstraregning på 1.000 kr.

Husdyr
Du må gerne medbringe husdyr - du skal bare selv gøre ordenligt rent efter dem og fjerne evt. 
efterladenskaber.

*Medbring selv
Sengelinned, viskestykker, karklude, køkkenrulle, toiletpapir, opvasketabs etc. Der er en 
babyseng og en høj stol i hvert hus. Ligeledes medbringer man selv værnemidler og vi for-
venter, at man selv orienterer sig om Sundhedsstyrel-sens regler / anvisninger i forbindelse 
med Covid-19.

* Hvis der mangler nogle småting i husene, så køb det, gem kvittering som refunderes ved el afregning



Feriefonden Hørfred
Att. Bror Hast
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

Tlf. 7256 2408
Mob. 2829 2272

blh@fredensborg.dk

Link til hjemmesiden:
https://hoerfred.bookhus.dk


