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Diverse info

Lodtrækning
Der er kun lodtrækning på højsæsonen.

Ind- og udrejsetidspunkter
Skal overholdes som beskrevet i lejebeviserne og udlejningsbetingelsernes pkt. 2.

Elektronisk udstyr
Alle lejemål hos Aalborg Kommunes Feriefond er udstyret med TV samt radio.

Rengøring
Der henvises til lejebetingelsernes pkt. 13 og til anvisningerne, som er i husene/lejlighederne. 
Opdager lejer ved ankomst at der ikke er gjort rent efter tidligere lejer, skal kontoret eller Fe-
riefondens vagttelefon straks kontaktes. Udgiften i forbindelse med ekstra rengøring vil blive 
afkrævet af den tidligere lejer. Feriefonden forventer, at man efterlader lejemålet rengjort som 
man selv ønsker at overtage det.

Nøgler
Nøgler skal afhentes på Feriefondens kontor. Aflevering af nøgler skal ske enten på kontoret 
eller i postkassen på samme adresse. Afhentning og aflevering af nøgler er lejeres eget ansvar. 
Se i øvrigt lejebetingelserne pkt. 7.

Viceværter
Flere af vores huse er uden vicevært. Opstår der et problem med huset under lejemålet, kan du 
ringe på kontoret tlf. 99 31 56 15 eller på vagttelefon 25 20 56 14.

Yderligere oplysninger kan ses på www.aalborg.dk/ferie og www.aalborg.dinferiefond.dk.

Med disse ord ønskes alle medarbejdere et godt ophold.
Aalborg Kommunes Feriefond



Hals/Kolkær

Bestillingsnummer
1, 2, 3, 4, 5

Tyrensvej 37, 39, 41, 43 
og 45, 9370 Hals

Byggeår 1987
Areal 76 kvm
Antal sovepladser:  nr. 1, 2,
4, 5: 4 + 1 gæsteseng og 
nr. 3: 6 + 1 gæsteseng

De fem huse er opført i en klynge på et naturområde 
med lyng og kratbevoksning, der fører ned til vandet ca. 
500 m fra husene. Det er alle malede træhuse med eter-
nittag og flisebelagt terrasse. Alle med lukket ”gård”.

Der er ingen legeplads. Der er tværtimod et stort græs- 
areal.

Husene er indrettet med loft og vægge i træ, mens gul-
vene overalt er belagt med rødbrune klinker. 

Hvert hus består af stue, køkken, bad med bruseniche 
samt to soveværelser med hver to enkeltsenge. Hertil 
kommer der en gæsteseng.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og 
 køle/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Brændeovn

• Internet

Rygning ikke tilladt
Handicapvenlige og dyrefri
huse: nr. 37 og 67 
(best. nr. 1 og 5)

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

4 www.visithals.dk



Bestillingsnummer
6

Tyrensvej 51
9370 Hals

Byggeår 1987
Areal 180 kvm
Antal sovepladser: 
8 gæstesenge

Handicapvenlig

Huset er opført i en klynge på i alt seks huse på et na-
turområde med lyng og kratbevoksning, der fører ned til 
vandet ca. 500 m fra huset.

Det er et malet træhus med eternittag og flisebelagt 
terrasse. Indvendigt har huset trægulve og er indrettet 
med gang, stor stue/sal, køkken, et toilet og et badevæ-
relse med bruseniche.

Der er ingen seperat soveafdeling, men der er mulighed 
for overnatning på en af de otte gæstesenge der findes 
i huset.

I lav- og mellemsæson er det ved leje af primihuset 
muligt samtidig at leje sommerhusene på Tyrensvej i 
enkeltdage og weekender, her frafalder 6-ugers-reglen. 
Primihuset udlejes også i enkeltdage og weekend i høj-
sæson.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine, mikroovn 
og køle/fryseskab

• Brændeovn

• Service til 30 personer samt 
dagligdags køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Mini-anlæg

• Internet

OBS!
Der findes ingen dyner og 
puder i huset

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

5

Hals/Kolkær

www.visithals.dk



Rødhus

Bestillingsnummer
7, 8

Rødhus Skolevej 33, 41
9490 Pandrup

Byggeår 1985
Areal 65 kvm
Antal sovepladser: 6

Ikke langt fra Vesterhavets brusen, ca. 1,5 km, ligger 
disse to ens træhuse. De ligger i et sommerhusområde 
med ca. 40 huse og er omkranset af en smuk og vild be-
voksning af græs, fyr og hyben. 

Husene er beklædt indvendigt med træ. Der er stue, 
køkken og tre værelser. To værelser med hver to sen-
ge og et værelse med trekvartseng, så der sammenlagt 
er seks sovepladser. Desuden er der badeværelse med 
bruseniche.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine, vaske- 
maskine og køle/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Brændeovn

• Internet

Rygning ikke tilladt i huset og 
dyrefri: nr. 33 (best. nr. 7)

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

6 www.rødhus.dk



Bestillingsnummer
9

Midsommervej 22
Skallerup
9800 Hjørring

Byggeår 1973
Areal 119 kvm
Antal sovepladser: 8 + 2

Dejligt hus med udsigt over Vesterhavet der ligger ca. 
300 m fra huset. 

Der er køkken og stue i ét, to badeværelser. To sovevæ-
relser med dobbeltsenge og to køjerum samt madrasser 
til to personer på hems (dog uden sengetøj). 

Huset ligger tæt på Skallerup Klit Feriecenter, med Ba-
deland der har åbent hele året rundt.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine, vaske- 
maskine og køle/fryseskab

• Brændeovn

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

•  Spa-bad

• Internet

Rygning ikke tilladt i huset og
dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

7

Skallerup

www.toppenafdanmark.dk



Læsø

Bestillingsnummer
10

Bekkasinvej 10
9940 Læsø

Byggeår 1986
Areal 64 kvm
Antal sovepladser: 
4 + 2 sovepladser i stuen

Med udsigt ud over vandområdet Kirkefloden ligger det-
te bjælkehus for enden af en lille vej op til et fredet om-
råde med et fantastisk dyre- og planteliv.

Huset har overdækket terrasse og består af køkken 
med spiseplads, stor stue, badeværelse med bruser,  
soveværelse med dobbeltseng og værelse med tre-
kvartseng samt opredning i stuen. Huset har sammen-
lagt seks sovepladser.

Derudover indeholder huset:

• Køleskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div.  
 rengøringsartikler

• Brændeovn

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

8 www.visitlaesoe.dk



Bestillingsnummer
11

Knaresbrovej 23
7673 Harboøre

Byggeår 1978
Areal 64 kvm
Antal sovepladser: 
4 + 2 på hems

Dette stråtækte sommerhus er beliggende i dejligt 
sommerhusområde på stor grund og kun ca. 400 m fra 
Vesterhavet. 

Huset er hyggeligt indrettet med kombineret stue/køk-
ken med udgang til terrasse og med opgang til hems, 
hvor der er mulighed for at rede op på to løse madrasser 
(medbring sengetøj). 

Der er to soverum med en enkeltseng i hver og fra det 
ene værelse er der udgang til en terrasse. Soveværelse 
med dobbeltseng, herfra også udgang til terrasse. Ba-
deværelse med bruseniche.

Derudover indeholder huset:

• Køle/fryseskab

• Brændeovn

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

9

Harboøre

www.naturstyrelsen.dk



Klegod

Bestillingsnummer
12

Fladsbjergvej 57
Klegod
6950 Ringkøbing

Byggeår 1983
Areal 52 kvm
Antal sovepladser: 5

Flot beliggende tæt på ”havbjergene” og fredet område. 
Kun ca. 300 m til Vesterhavet og med flot udsigt mod 
syd og vest til havklitterne.

Huset er velindrettet med stue, med udgang til over-
dækket terrasse, åben køkken og badeværelse med bru-
seniche. To værelser med dobbeltsenge og et værelse 
med en enkeltseng. I alt fem sovepladser.

I huset findes frikort til aktiviteter.

Derudover indeholder huset:

• Køle/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Brændeovn

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

10 www.visitvest.dk



Bestillingsnummer
13

Strandstræde 25
5960 Marstal

Byggeår 1897/1984
Areal 80 + 16 kvm
Antal sovepladser: 6

Her er muligheden for en anderledes ferie i et gennem-
moderniseret Marstallerhus. 

Huset er indrettet med stort køkken/ alrum og stue 
med udgang til lukket gårdhave. På 1. sal er et sovevæ-
relse med dobbeltseng, et værelse med 2 enkeltsenge 
og badeværelse med bruseniche. Anneksbygningen er 
indrettet med værelse med køjesenge og badeværelse.

Derudover indeholder huset:

• Køle/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

11

Marstal

www.tripadvisor .dk



Kollerup

Bestillingsnummer
14

Lynghøjsletten 15
9690 Fjerritslev

Byggeår 1987
Areal 97 kvm
Antal sovepladser: 8

Flot stort stråtækt hus med glasparti på smuk natur-
grund, ca. 1 km fra havet. 

Huset er indrettet med stue, køkken, badeværelse med 
bruseniche og fire soveværelser, i alt otte sovepladser, 
fordelt med to værelser med dobbeltsenge og to værel-
ser med enkeltsenge. 

Til huset hører gratis benyttelse af fælles indendørs og 
udendørs svømmebassin samt tennisanlæg, der ligger 
tæt ved.

Bemærk!
Det indendørs svømmebassin vil være lukket fra ca. 1. 
november til påske. Det udendørs svømmebassin vil 
blive åbnet ca. 1. juni og vil være åben så længe vejret 
tillader det.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine, 
 vaskemaskine samt 
 køleskab og fryser

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Brændeovn

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

12 www.visitjammerbugten.dk



Bestillingsnummer
15

Nybyvej 68
6720 Fanø

Byggeår 1984
Areal 79 kvm
Antal sovepladser: 6

Stort stråtækt sommerhus beliggende på kuperet na-
turgrund med 200 m til stranden. 

Huset er indrettet med en dejlig lys stue med udgang til 
terrasse der omkranser hele huset, åben køkken, sove-
værelse med dobbeltseng, to værelser med to enkelt-
senge i hver. Badeværelse med bruseniche.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og 
 vaskemaskine

• Brændeovn

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Køleskab/fryser

• Internet

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

13

Fanø

www.visitfanoe.dk



Gl. Skagen

Bestillingsnummer
16, 17

Højensvej 27A og 27
9990 Skagen

Byggeår 1985
Areal 83 og 95 kvm
Antal sovepladser: 4+2

I det idylliske Gl. Skagen ligger dette rigtige Skagenshus 
med to selvstændige boliger ca. 400 m fra Vesterhavet. 

I hver bolig findes stue, åben køkken og badeværelse 
med bruseniche. På 1. sal er der to værelser, ét med 
dobbeltseng og ét med to enkeltsenge. I det tilhørende 
anneks har hver bolig et værelse med to enkeltsenge og 
badeværelse med bruseniche.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine, 
 vaskemaskine samt 
 køleskab og fryser

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng
 (med dyne)

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Brændeovn

• Internet

Rygning ikke tilladt i huset
og dyrefri: nr. 27A (best. nr. 16)

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

14 www.skagen.dk



Bestillingsnummer
18

Th. Geisnæs Vej 15
9990 Skagen

Byggeår 50’erne
Areal ca. 75 kvm
Antal sovepladser: 
4 + 2 i stuen

Byhuset er beliggende i Skagen, tæt ved centrum (ca. 5 
min.). 

Der er gå- eller cykelafstand til stort set alt i området. 
I omegnen finder man bl.a. Ørnereservat nær Skiveren, 
Råbjerg Mile og Kandestederne. Derer ca. 1. km til
stranden. 

Huset er indrettet med stue med sovesofa, soveværelse 
med dobbeltseng og et værelse med 2 enkeltsenge - i alt 
seks sovepladser. 

Desuden et dejligt stort køkken med spiseplads samt 
badeværelse med bruseniche.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine

• Køle-/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Internet

Rygning er ikke tilladt i huset 
og dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

15

Skagen

www.skagen.dk
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Bestillingsnummer
19, 20

Jernbanegade 7
4. og 5. sal
1608 København V

Ombygget 1997
Areal hver 144 kvm
Antal sovepladser: 6 + 2

Centralt beliggende, 75 m fra Rådhuspladsen, ligger dis-
se to lejligheder. 

Lejlighederne er ens indrettet og indeholder stue, køk-
ken/alrum, seks sovepladser fordelt på tre soverum 
og mulighed for yderligere to sovepladser på sovesofa 
i stuen.

2 badeværelser/toiletter. Der er elevator i ejendommen.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine, 
 vaskemaskine med 
 indbygget tørretumbler

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Støvsuger samt div.  
rengøringsartikler

• Internet

Rygning er ikke tilladt i lejlig-
heden 5. sal og dyrefri (best. 
nr. 20)

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

København

www.visitcopenhagen.dk
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Arrild

Bestillingsnummer
21

Sydmarken 11
Arrild Ferieby
6520 Toftlund

Byggeår 1985
Areal 70 kvm
Antal sovepladser: 6

I Arrild Feriebys sydlige del ligger denne feriebolig, et 
vinkelbygget stråtækt sommerhus.

Huset er indrettet med stue/åben køkken, hvor der er 
udgang til terrasse. Badeværelse med bruseniche. Der 
er to værelser med hver to enkeltsenge og et værelse 
med køjeseng.

Arrild Ferieby er attraktiv for børnefamilier. Her er 
svømmehal, sauna, solarium, tennis-, fodbold-, hånd-
bold-, golf- og minigolfbane.

”Put and Take” sø med læskur midt i Arrild Ferieby. 
Fiskeudstyr kan lejes. Afstand til grænsen ca. 30 km.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og 
 køle/fryseskab
• Bestik og porcelæn til 12 

personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng
• Dyner og puder til faste 

sovepladser
• Havemøbler og grill
• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler
• Brændeovn

• Internet

Rygning ikke tilladt

Svømmehal: 
I huset findes frikort til svøm-
mehallen (max. 6 personer)

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

www.arrild-ferieby.dk



Arrild

Bestillingsnummer
22

Midtparken 126
Arrild Ferieby
6520 Toftlund

Byggeår 1979
Areal 69 kvm
Antal sovepladser: 5

I Arrild Feriebys midtpark ligger dette sommerhus. 

Huset er indrettet med entré, sydvendt stue og åben 
køkken med udgang til overdækket terrasse. Badevæ-
relse med bruseniche. Der er soveværelse med dobbelt-
seng, et værelse med en enkeltseng og et værelse med 
to enkeltsenge. 

Arrild Ferieby er attraktiv for børnefamilier. Her er 
svømmehal, sauna, solarium, tennis-, fodbold-, hånd-
bold-, golf-, og minigolfbane. 

”Put and Take” sø med læskur midt i Arrild Ferieby. Fi-
skeudstyr kan lejes. Afstand til grænsen ca. 30 km.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og 
 køle/fryseskab
• Bestik og porcelæn til 12 

personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng
• Dyner og puder til faste 

sovepladser
• Havemøbler og grill
• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler
• Brændeovn

• Internet

Rygning ikke tilladt i huset og 
dyrefri.

Svømmehal:
I huset findes frikort til svøm-
mehallen (max. 6 personer)

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

18 www.arrild-ferieby.dk



Bestillingsnummer
23

Fyrvej 20
Rømø
6792 Rømø

Byggeår 1984
Areal 80 kvm
Antal sovepladser: 8

På en ugenert og kuperet grund på ca. 2.500 kvm ligger 
dette hyggelige sommerhus med græstørvstag.

Huset er indrettet med stue og åbent køkken med ud-
gang til overdækket terrasse, to soveværelser med dob-
beltsenge, to soveværelser med hver to enkeltsenge og 
badeværelse med bruseniche.

Rømø har en unik natur og en af Danmarks bedste ba-
destrande.

Der er gode fiskerestauranter i Havneby.

Der er ca. 50 km til grænsen. 
Tag færgen fra Havneby til den tyske ø Sylt.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og 
 køle/fryseskab

• Brændeovn

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Internet

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

19

Rømø

www.romo.dk



Ebeltoft

Bestillingsnummer
24, 25

Bækholmen 21 og 23
8400 Ebeltoft

Byggeår 2000
Areal 150 kvm
Antal sovepladser: 8

På naturskønne grunde er der i 2000 opført to ens sven-
ske træhuse fra Älvsbyhus.

Husene der er helårsboliger er i to etager og indeholder 
entré, bryggers, bad med bruseniche, spisekøkken, stue 
med udgang til terrasse. Soveværelse med dobbeltseng 
og et værelse med 2 enkeltsenge.

På 1. sal er der stue, badeværelse med bruseniche og to 
værelser hver med 2 enkeltsenge.

Husene ligger i Dråby med gåafstand til vand og Ebeltoft 
by.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine, 
 vaskemaskine, mikroovn

• Køleskab og fryser

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol, barneseng, 
 babybadekar

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Internet

Rygning ikke tilladt i huset
Dyrefri og handicapvenlig:
nr. 21 (best. nr. 24)

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

20 www.ebeltoftby.dk



Bestillingsnummer
26

Øreringene 16
8400 Ebeltoft

Byggeår 1987
Areal 69 kvm + carport
Antal sovepladser: 
3 faste sovepladser 
+ alkove

Djursland er et helt unikt område og på alle områder 
attraktivt at besøge. Her kan man opleve en smuk og 
storslået natur - oplagt til ferie og fridage. Indenfor kort 
afstand findes alt, hvad hjertet kan begære af naturople-
velser, attraktioner, seværdigheder, aktiviteter og meget 
mere. 

Sommerhuset er beliggende ca. 8 km fra Fregatten Jyl-
land. Der er gå-afstand til vandet. 

Huset er indrettet med stue med alkove, soveværelse 
med dobbeltseng, værelse med enkeltseng, køkkenaf-
deling og badeværelse med bruser. Desuden er der ter-
rasser mod øst og vest.

Derudover indeholder huset:

• Køleskab med lille fryser

• Brændeovn

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

Rygning ikke tilladt i huset og 
dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk
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Øer

www.ebeltoftby.dk



Langeland

Bestillingsnummer
27

Drejet 50
5900 Rudkøbing

Byggeår 1973
Areal 98 kvm
Antal sovepladser: 
6 + alkove

Rigtig pænt og velholdt A-hus beliggende i gåafstand 
til Spodsbjerg strand og tillige kort afstand til byen m/
lystbådehavn m.m. Huset indeholder stue, med opgang 
til tagetage og udgang til overdækket terrasse. 

Separat køkken. Badeværelse med bruseniche. Sove-
rum med to senge. 

På 1, sal er der fællesrum med to senge og alkove samt 
udgang til syd/østvendt svalegang. Desuden er der  
soverum med 2 senge.

Derudover indeholder huset:

• Køle/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Brændeovn

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

22 www.langeland.dk



Bestillingsnummer
28

Nordsøvej 22
Lønstrup
9800 Hjørring

Byggeår 1992
Areal 97 kvm
Antal sovepladser: 
8 + alkove

Et yderst charmerende og velindrettet sommerhus i et 
attraktivt sommerhusområde med 10 minutters gang 
til midtbyen i Lønstrup. 

Huset er indrettet med et flot køkken, godt udstyret 
med hårde hvidevarer. Køkkenet ligger som en integre-
ret del af stuen, hvor der er loft til kip, en stor brænde-
ovn, udgang til en dejlig terrasse og en alkove.

Desuden er der to soveværelser med dobbeltseng, et 
værelse med køjeseng, et værelse med to enkeltsenge, 
badeværelse med spabad og bruseniche, gæstebade-
værelse med bruseniche samt et lille separat rum med 
vaskemaskine. Overalt i huset er der loft til kip og træg-
ulve.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og 
 køle/fryseskab

• Brændeovn

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Spabad og vaskemaskine

• Internet

Rygning ikke tilladt

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk
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www.toppenafdanmark.dk



Gråsten

Bestillingsnummer
29 og 43

Fiskenæsvej 2 og 31
6300 Gråsten

Byggeår 2004
Areal 98 kvm
Antal sovepladser: 8

Indrettet med entré/bryggers, fordelingsgang, stort ba-
deværelse med bruseniche, 2 personers hjørne-spa.

Der er 4 værelser med 2 senge i hver.

Der er gæstetoilet, åbent køkkenmiljø samt dejligt spi-
se- og opholdsstue med brændeovn, karnapvindue og 
udgang til dejlig terrasse. Fra spise- og opholdsstue er 
der god udsigt til vandet. Der er kort afstand til skov, 
badeland samt til Gråsten by.

Fra naturens hånd er Fiskenæs en naturskøn halvø 
med bøgeskov og åbne arealer. Området ligger i læ og er 
nemt tilgængeligt fra søsiden. I skal blot passere klap-
broen ved Egernsund.

Badeland
Der er fri entré til badeland, hvor der er en 50 m vandrut-
chebane, spa, sauna, børnebassin og wellness.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og 
 køle/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Brændeovn

• Internet

Rygning ikke tilladt i huset og 
dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

24 www.gråsten.dk



Bestillingsnummer
30

Fiskenæsvej 129
6300 Gråsten

Byggeår 2005
Areal 102 kvm
Antal sovepladser: 8

Fra naturens hånd er Fiskenæs en naturskøn halvø 
med bøgeskov og åbne arealer. Området ligger i læ og er 
nemt tilgængeligt fra søsiden. I skal blot passere klap-
broen ved Egernsund. 

Huset er indrettet med opholdsstue med brændeovn. 
Der er 4 soverum med 2 senge i hver. Et flot køkken der 
er komplet udstyret med hårde hvidevarer, bad med spa 
samt et gæstetoilet. 

Badeland
Der er fri entré til badeland, hvor der er en 50 m vand- 
rutchebane, spa, sauna, børnebassin og wellness.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og 
 køle/fryseskab
• Brændeovn
• Bestik og porcelæn til 12 

personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng
• Dyner og puder til faste 

sovepladser
• Havemøbler og grill
• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler
• Vaskemasking og 
 tørretumbler
• Spa

• Internet

Rygning ikke tilladt i huset og 
dyrefri.

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk
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Als

Bestillingsnummer
31

Lærkemose 67
Skovmose
6470 Sydals

Byggeår 1979
Antal sovepladser: 6

Vi er i det sydøstlige hjørne af Jylland. Området strækker 
sig fra Rinkenæs og Gråsten i vest til Sydals og Kegnæs i 
øst og fra Broager i syd til Nordborg i nord. 

Området er et typisk østjysk landskab med bøgeskove, 
smålunde, gårde og landsbyer, sund og fjord. 

Huset er indrettet med dejligt køkken, godt udstyret 
med hårde hvidevarer. Køkkenet ligger som en integre-
ret del af stuen, hvor der er brændeovn og udgang til en 
dejlig stor terrasse. Desuden er der tre værelser med to 
enkeltsenge i hver.

Derudover indeholder huset:

• Køle/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Brændeovn

• Internet

Rygning ikke tilladt i huset og 
dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

26 www.alsingeren.dk



Bestillingsnummer
32

Klitrosevej 24
Tversted
9881 Bindslev

Byggeår 1992
Areal 68,5 kvm
Antal sovepladser: 
4 + alkove og hems

Tannis Bugt er et fortræffeligt badested med en rigtig 
dejlig bade- og børnestrand. 

Sommerhuset er beliggende i tilknytning til byen i et 
dejligt kuperet område, som strækker sig helt op til 
plantagerne mod Skiveren. 

Huset er indrettet med stue m/alkove og hems. Derud-
over er der soveværelse med dobbeltseng og et værelse 
med køjeseng. Køkkenet er udstyret med dagligdags 
køkkenudstyr og badeværelse med vaskemaskine og 
bruseniche.

Derudover indeholder huset:

• Vaskemaskine og 
 køle/fryseskab

• Brændeovn

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Internet

Rygning ikke tilladt huset og 
dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk
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www.toppenafdanmark.dk



Christianshavn

Bestillingsnummer
33

Wildersgade 5, 2. tv
1408 København K

Byggeår 2002
Areal 108 kvm
Antal sovepladser: 
4 + 2 gæstesenge

Skøn lejlighed i Løvens Gård med p-plads i kælderen. 
Der er elevator i bygningen. Forretninger findes inden 
for gå-afstand.

Lejligheden ligger tæt ved Knippelsbro og derved også 
tæt på Christiansborg og Den Sorte Diamant.

Lejligheden har entré, stue med åben køkken, 2 sove-
rum, toilet og altan. Desuden er der weekendseng, 2 gæ-
stesenge og 1 høj stol.

1 stk. gratis p-plads.

Aalborg Kommunes Feriefond deler lejligheden med 3 
andre feriefonde. Vi disponerer over lejligheden hver 4. 
uge i løbende rul. 

Bemærk!
Ugeudlejning fra søndag til søndag.

Derudover indeholder huset:

• Køle/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Internet

Rygning ikke tilladt i huset og 
dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

28 www.visitcopenhagen.dk



Bestillingsnummer
34, 35, 39

Troldbjergvej 17C, 17D, 9B
8883 Gjern

Byggeår 2006
Areal 110 kvm
Antal sovepladser: 8

Huset er i 1 1/2 plan. Stueetagen er indrettet med 
dejlig køkken-/alrum i åben forbindelse med hyggelig 
opholdsstue med indbygget brændeovn og udgang til 
overdækket terrasse. Endvidere soveværelse med dob-
beltseng og dejligt badeværelse. 

1. sal indeholder 3 store værelser med dobbeltsenge og 
alle med ugang til altan. Stort luksus badeværelse med 
hjørnespa.

Der er i alt 4 soveværelse med 2 senge i hver.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og 
 køle/fryseskab

• Brændeovn

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser (benyt venligst 
medbragt sengelinned)

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler

• Internet

Rygning ikke tilladt huset og 
dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

29
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www.silkeborg.dk



Otterup

Bestillingsnummer
40

Thorsvej 19
Hasmark
5450 Otterup
Fyn

Byggeår 2007
Areal 98 kvm
Antal sovepladser: 6 + 2

Hyggeligt og flot træhus tæt ved Hasmark Camping 
med badeland og mange andre aktiviteter.
Der er ca. 500 m til strand og ca. 20 km til Odense.
 
Huset indeholder entre/garderobe, gæstetoilet med 
brusebad, åbent køkken med alt i hårdehvidevarer samt 
alrum med spiseplads. Huset har stor stue med masser 
af lys  og udgang til terrasse. 

Der er 3 værelser med i alt 6 sovepladser og hems med 
mulighed for 2 ekstra sovepladser. Stort lyst badevæ-
relse med spa og bruseniche. Stor træterasse og græs-
plæne.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine, 
 vaskemaskine og 
 køle/fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler
 
Rygning ikke tilladt i huset
og dyrefri.

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk
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Bestillingsnummer 41

Strandgårdsvej 83
5464 Brenderup

Byggeår 2004
Areal 99 kvm
Antal sovepladser: 6

Tæt ved strand og dejlige fællesarealer med bl.a. små 
søer, tennisbane og legepladser, ligger denne velindret-
tede bolig.
 
Huset er indrettet med entré/fordelingsgang, sovevæ-
relse, badeværelse med spabad og bruseniche. Desuden 
køkken med åben forbindelse til opholdsstue med store 
glaspartier og udgang til terrasse. På 1. sal er der toilet 
med håndvask samt 2 soveværelser, det ene med ud-
gang til altan.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine, 
 vaskemaskine, tørretumbler 

og køle/fryseskab

• Brændeovn

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng

• Dyner og puder til faste 
sovepladser

• Havemøbler og grill

• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler
 
Rygning ikke tilladt i huset
og dyrefri.
 
Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

Brenderup



Løkken

Bestillingsnummer
42

Strandparken 34
9480 Løkken

Byggeår 2014
Areal 128 kvm
Antal sovepladser: 
6 + 2 på hems

Fantastisk flot og dejligt beliggende sommerhus. Huset 
indeholder bl.a. køkkenalrum, stue og tre soveværelser 
med i alt 6 sovepladser.

Stor hems med 2 ekstra sovepladser. Dejlige terrasser 
og badeværelse med spa. Der er ca. 600 meter til stran-
den.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og vaske-
maskine

• Køle/fryseskab
• Bestik og porcelæn til 12 

personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng
• Dyner og puder til faste 

sovepladser
• Havemøbler og grill’
• Støvsuger samt div. rengø-

ringsartikler
• Spa-bad
• internet
 
Rygning ikke tilladt i huset 
og dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk
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Bestillingsnummer 44

Midtparken 110
Arrild Ferieby
6520 Toftlund

Byggeår 1976
Areal 83 kvm
Antal sovepladser: 6

Dejligt charmerende sommerhus med carport i Arrild 
Ferieby. Huset er indrettet med køkken/alrum, med ud-
gang til terrasse. Badeværelse med bruseniche. I huset 
er der 4 sovepladser samt 2 i annekset.
 
Arrild Ferieby er attraktiv for børnefamilier. Her er 
svømmehal, sauna, solarium, tennis-, golf- og minigolf-
bane samt multibane (basketball, fodbold m.m.).

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og køle/
fryseskab

• Bestik og porcelæn til 12 
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng
• Dyner og puder til faste 

sovepladser
• Havemøbler og grill
• Støvsuger samt div. 
 rengøringsartikler
• Brændeovn
• Internet

Svømmehal: I huset findes 
frikort til svømmehallen 
(max. 6 personer)

Rygning ikke tilladt i huset og
dyrefri

Flere billeder af huset kan ses på  
www.aalborg.dinferiefond.dk

Arrild



Bønnerup Strand

Bestillingsnummer
45

Agterspejlet 27 
Bønnerup Strand
8585 Glesborg

Byggeår 2001
Areal 77 kvm
Antal sovepladser: 4

Huset er beliggende ud til Bønnerup Lystbådehavn med 
udsigt til solnedgang og hyggeligt miljø lige udenfor dø-
ren samt en meget børnevenlig strand.
 
Boligen indeholder grovkøkken, badeværelse med bru-
seniche, køkken/alrum med udgang til terrasse.
På 1. sal findes opholdsstue med panoramaudsigt over 
lystbådehavnen og havet. Desuden er der et soveværel-
se. På 2. sal er der soverum med åben kig til opholds-
stuen.

Derudover indeholder huset:

• Opvaskemaskine og køle-/
fryseskab

• Vaskemaskine og tørre-
tumbler

• Bestik og porcelæn til  
personer samt dagligdags 
køkkenudstyr

• Barnestol og barneseng
• Dyner og puder til faste 

sovepladser
• Havemøbler og grill
• Støvsuger samt div. rengø-

ringsartikler
 
Rygning er ikke tilladt og huset 
er dyrefrit.

Flere billeder af huset kan ses på 
www.aalborg.dinferiefond.dk
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Udlejningsbetingelser

1. Lejere
Husene kan lejes af alle, der har ansættel-
sesbrev ved Aalborg Kommune samt pensi-
onister og efterlønsmodtagere der har været 
ansat ved Aalborg Kommune umiddelbart før 
de gik over på pension eller efterløn. 

Pensionister og efterlønsmodtagere kan ikke 
deltage i lodtrækninger og må tidligst leje 6 
uger før det ønskede lejemål.

Det er en betingelse, at lejeren selv er til ste-
de i lejeperioden. Lejeren forpligtiger sig til at 
melde adresseændring til Feriefonden. Hvis 
ansættelsesforholdet ophører, skal dette li-
geledes meddeles Feriefonden.

2. Skiftedage 
Ferieboligerne kan lejes for 1 uge, weekender 
eller enkeltdage. Ugeudlejning påbegyndes 
lørdag kl. 14.00 og slutter lørdag kl. 11.00.
Weekender påbegyndes fredag kl. 14.00 og 
slutter søndag kl. 11.00. 

Enkeltdage påbegyndes kl. 14.00 og slutter 
kl. 11.00 afrejsedag. Ved misligholdelse af 
ind- og udrejsetidspunkterne, pålægges leje 
for ekstra dag.

3. Lejemålet er bindende
Feriefonden betragter et lejemål som bin-
dende, når bekræftelsen er afsendt fra se-
kretariatet. 

Hvis en lejer på grund af særlige omstæn-
digheder bliver forhindret i at benytte fe-
rieboligen, skal dette meddeles skriftligt til 

Feriefondens sekretariat hurtigst muligt og 
senest 6 uger før lejemålets begyndelse. 
Denne annullering koster kr. 500,00. 

Hvis annulleringen sker senere end 6 uger 
før lejemålets begyndelse, skal lejeren betale 
den fulde leje (dog mindst kr. 500,00 ) hvis le-
jemålet ikke kan genudlejes. 

Feriefonden påtager sig intet ansvar for tab 
som følge af krig, lockout, strejke, naturkata-
strofer, epidemier og andre force majeure. 

Feriefonden tilbagebetaler ikke leje eller yder 
erstatning i forbindelse med manglende be-
nyttelse af fondens ferieboliger pga. sygdom 
og vejrlig. Feriefonden kan ikke vide, hvornår 
der bygges eller renoveres på nærliggende 
ejendomme og kan derfor ikke gøres ansvarlig 
for eventuel byggelarm under ferieopholdet. 

Feriefonden kan ikke gøres ansvarlig for 
eventuelle insekter i eller omkring ferieboli-
gen, men vil altid forsøge at afhjælpe proble-
met. 

4. Lodtrækning
Lodtrækning til højsæsonen uge 27-33 fore-
går efter et elektronisk pointsystem

5. Betaling af lejen
Leje, el og vand bliver trukket over lønnen 
efter endt lejemål. Pensionister får tilsendt 
girokort. Ret til prisjustering af leje forbehol-
des.
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6. El og vand
Forbrug af el og vand betales efter de af be-
styrelsen fastsatte takster.
Beløbene opkræves samtidig med lejen. 
El-læsningsseddel udleveres sammen med 
nøglen og skal udfyldes. Ved mangelfuld 
el-flæsning opkræves et beløb efter skøn. 
Ret til prisjustering af el og vand forbeholdes.

7. Nøgler
Nøgler kan afhentes 10 åbningsdage (dog se-
nest 4 åbningsdage) før afrejse, på Feriefon-
dens kontor. 

Nøglerne skal hurtigst mulig og senest 5 
dage efter endt lejemål afleveres på Ferie-
fondens kontor eller i postkassen på sam-
me adresse. Nøglerne må ikke sendes med 
postvæsenet eller intern post.

Har en lejer ikke afleveret  nøglen senest 5 
dage efter endt lejemål, opkræves min. Kr. 
1.500,00. Nøgleafhentning/-aflevering er på 
lejers eget ansvar.

8. Porto
Husk korrekt porto på forsendelser til Fe-
riefonden. Ved underfrankering opkræves 
afsenderen postvæsnets giro-opkrævning + 
ekspeditionsgebyr kr. 150,00.

9. Antal personer i husene
Der må ikke bo flere personer i huset end det 
antal, der er etableret sovepladser til.

10. Grunden
Der må ikke opstilles campingvogn eller telt 
på Feriefondens grunde. Man forplig-ter sig 
til at overholde de til enhver tid gældende 
vedtægter for den lokale grundejerforening.
Feriefonden sørger ikke for snerydning.

11. Håndværker og vicevært
Under opholdet i Feriefondens huse kan der 
forekomme besøg af Feriefondens lokale 
vicevært eller håndværker. Lejeren skal ac-
ceptere adgang for Feriefondens håndvær-
kere og viceværter i lejeperioden, ligesom det 
skal accepteres, at der kan blive slået græs i 
lejeperioden. 

12. Husdyr
Der må kun medbringes 1 husdyr pr. lejemål 
i de huse hvor det er tilladt, at medbringe dyr.
Dyret må ikke opholde sig i møbler/senge 
m.v. Dyr må ikke efterlades alene i huset. 
Man skal selv medbringe tæpper/kurv, som 
liggeunderlag. 

Man forpligter sig ligeledes til en grundig ren-
gøring af huset ved afrejse, ligesom man skal 
fjerne efterladenskaber på husets grund. 
Konstateres der overtrædelse af denne be-
stemmelse opkræves gebyr kr. 500,00.

13. Afrejse
Lejeren er forpligtet til at aflevere huset i ryd-
delig og rengjort stand. Grov mangelfuld ren-
gøring oplyses Feriefondens kontor eller Fe-
riefondens vagttelefon straks ved ankomst. 
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Mindre mangelfuld rengøring noteres på 
el-sedlen. Et beløb for mangelfuld rengøring 
vil da blive opkrævet af forrige lejer.

Mangelfuld rengøring afregnes efter tid. Man 
forpligtiger sig også som lejer til at sikre at 
flasker, glas, aviser, ugeblade og andre former 
for affald, som ikke indgår i dagrenovationen 
og som ikke må henlægges i dagrenovatio-
nen, fjernes fra lejemålet ved afrejse.

14. Overtrædelse af udlejningsbetingelserne
Grov eller gentagende overtrædelse af udlej-
ningsbetingelserne vil foruden erstatnings-
krav medføre fortabelse af retten til senere 
leje af feriebolig.

15. Misligholdelse af lejemål
Ved misligholdelse af lejemål er lejer erstat-
ningsansvarlig.
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Praktisk information

Aalborg Kommunes Feriefond
Tlf. 99 31 56 15
feriefonden@aalborg.dk

Sekretariatets åbningstider
Mandag - torsdag fra kl. 9.00 - 12.00
Torsdag desuden fra kl. 13.00 - 17.00

Bestyrelse
Bestyrelsen for fonden består af 7 medlem-
mer, 5 medarbejderrep., 4 udpeget af LO, 1 af 
FTF/AC samt 2 ledelsesrepræsentanter ud-
peget af Aalborg Kommunes magistrat. Du 
kan læse yderligere oplysninger på hjemme-
siden.

Enkeltdage/weekender
Ønskes der enkeltdage og/eller weekender, 
kan disse først udlejes fra mandagen i den 6. 
uge før påtænkt ankomst. Dette gælder for 
alle perioder.

Tidsfristen for lodtrækningen til højsæsonen 
står på hjemmesiden  
feriefonden.aalborg.dk

Bookingsystem
Nu kan du se vores bookingsystem både 
hjemme og på arbejde. Alle ansatte der har 
et ansættelsesbrev kan oprettes via kontoret 
så de har adgang til systemet. Pensionister 
og personer på orlov m.m. der ikke er i lønsy-
stemet, men som har ret til at leje, skal opret-
tes via kontoret for at få adgang. 

Du kan se en beskrivelse af husene, billeder 
og priser på www.aalborg.dinferiefond.dk

Du kan se en bookingoversigt der altid er op-
dateret. Hver gang vi laver en booking her på 
kontoret, bliver den samtidig opdateret på 
bookingoversigten. 

Lodtrækning
Du kan tilmelde dig lodtrækning på aalborg.
dinferiefond.dk NB! Vær opmærksom på at 
dine oplysninger, vil blive brugt i fald du vin-
der i lodtrækningen. Ændrer du i mellemtiden 
din bopæls-/arbejdsadresse og e-mail, skal 
du henvende dig til kontoret for at få oplys-
ningerne ændret.

Sker det ikke, kan du risikere at du har vundet 
en lodtrækning som er sendt til en gammel 
adresse. Feriefonden betragter et lejemål 
som bindende, når bekræftelsen er afsendt 
fra sekretariatet. Vindere af lodtrækningen 
bliver trukket for leje i den løn der kommer til 
udbetaling i april/maj måned.



Aalborg Kommunes Feriefond
Tlf. 9931 5615 • feriefonden@ aalborg. dk • www.aalborg.dinferiefond.dk

ak
p

ri
n

t.
d

k


