
Udlejning Aktivitetshuset Solhjem

Stue og anretter-køkken priser sæson 2020:  

Stue lørdag eller søndag (17-23)

Stue hverdag (17-23)

Stue leje i et døgn

Stue fra formiddag til 17:00

700 kr.

750 kr.

1900 kr.

500 kr.

1 person

Pris pr. overnatning pr. værelse - sæson 2020:

2 personer 3 personer 4 personer

Værelsespris ved

Leje af linned 

400 kr.

60 kr. 120 kr. 180 kr. 240 kr.

500 kr. 575 kr. 650 kr.

Ordensregler generelt:
Tobaksrygning er naturligvis ikke tilladt indendørs. De generelle regler om 
brug af åben ild skal til enhver tid respekteres. Dyr må generelt ikke medta-
ges i lokalerne. Der kan dispenseres for førerhunde efter aftale. Da flugtve-
je skal holdes fri, er det ikke tilladt at stille bagage, cykler og barnevogne  
m.v. i gangarealerne. Bemærk i øvrigt flugtvejsskiltene og andre anvisnin-
ger som vil være opslået såvel på værelser som andre centrale steder.

Priserne er excl. gulv vask og rengøring. Efter brug skal der ryddes op ude 
og inde, og gulvet skal fejes/støvsuges og vaskes, så det afleveres i sam-
me stand som man modtog det. Ved leje af stue og anretter-køkken vil der 
blive opkrævet depositum. I vinterperioden kan prisen blive forhøjet med 
et tillæg på grund af opvarmning af stue og køkken. Ved leje af stue-køk
ken får man stillet nærliggende værelse til rådighed til opbevaring af mad- 
og drikkevarer. I dette værelse er der også ekstra køleskab og en lille fry-
ser til rådighed.

Vil du se udlejningskalender, skal du gå ind på hjemmesiden:
                                         www.solhjem.dk                                                               
og her klikke på «udlejning».Her fremkommer udlejningskalender, klik på 
«info og priser» hvis du vil se detaljer. Ellers følg anvisninger på 
skærmen.

Alle nævnte priser er incl. MOMS

Affald skal i forbindelse med rengøring afleveres i de affaldsbeholdere 
som findes ved bagdøren. Tomme flasker lægges i en af de containere 
som er ved siden af garagerne bag Solhjem. Skulle du under opholdet få 
brug for hjælp og vejledning, er du velkommen til at ringe på Solhjems 
vagttelefon: 

 Telf.: 2989 8155

Præstegaardsbakkerne:

Aktivitetshuset Solhjem er rammen for følgende brugere:
Uggerby Husflidsforening

Cykle Clubben Hjørring
Vendiakaffe

Solhjem Bryglaug

    På hjemmesiden kan du se en liste over en lang række virksom-
heder som er sponsorer for Aktivitetshuset Solhjem.

Peterspladsen:
Solhjems grund støder op til den såkaldte Petersplads, hvor Danmarks 
Peters mange dyr er udstillet. Takket være sponsorer er Solhjem er lyk-
kelig ejer af nogle af Peters malerier. De kan ses flere steder ophængt i 
lokalerne. Se mere om Danmarks Peter her: www.peterspladsen.dk

Præstegårdsbakkerne er et smukt kuperet morænelandskab ved Bjerg-
by, nord for Hjørring der ligger lige op ad Aktivitetshuset Solhjem.Områ-
det har gennem mange år været et åbent overdrevs- og englandskab 
med en mosaik af bevoksninger. Præstegårdsbakkerne har været brugt 
til græsningsområde for det senmiddelalderlige landsbyfællesskab i 
Bjergby. Området blev udskiftet i 1790 og var i lang tid en del af et stør-
re vådområde. Dele af skovene hvor der er bøg, har været drevet som 
stævningsskov, og det er grunden til at de i dag fremtræder som trolde-
skov. Se mere: www.praestegaardsbakkerne.dk



Praktiske oplysninger:

Specielt vedr. leje af værelser:

Specielt vedr. leje af stue/køkken:

I Aktivitetshuset Solhjem skal der først og fremmest være plads til alle. 
Om du er på kursus, med vennerne eller bare alene, skulle du gerne kun- 
ne møde gode faciliteter, en hyggelig atmosfære og en god nats søvn. 
Overnatningen får du til en rimelig pris, blandt andet fordi du som gæst 
selv hjælper til med at overholde nogle generelle regler. Dem kan du læse 
nedenfor. Der tages forbehold for prisændringer. 

Værterne og personalet har ansvaret for den daglige drift, og deres anvis-
ninger skal følges.Når du forlader det/de lejede lokaler vil eventuel selv-
rengøring blive kontrolleret. Er det ikke i orden vil det blive påtalt, evt. 
opkræves et beløb for rengøring som fratrækkes i tilbagebetalt depositum. 
Er der ikke nogen tilstede ved afrejsen, skal nøgle afleveres i postkassen
udenfor Solhjem.
Ved lejemålets start vil man få udleveret to nøgler. Den ene til værelset, 
og den anden er til Solhjems hoveddør, bagdør og kælderdør. Husk at låse 
alle døre hvis du forlader Solhjem. Taber du dine nøgler vil du blive afkræ-
vet erstatning. I vaskerummet er der vaskemaskine og tørretumbler som 
man kan benytte. Her finder du også rengøringsudstyr og støvsuger. 
Cykelturister kan få udleveret nøgle til cykkelrummet i kælderen.Her opbe-
vares de medbragte cykler og kun de der har fået udleveret nøgle har ad-
gang til cykkelrummet. Opbevaring sker på eget ansvar. Cykler kan vas-
kes ved hjælp af slange placeret ved bagdøren. 
Skulle du under opholdet få brug for hjælp og vejledning, er du velkom-
men til at ringe på Solhjems vagttelefon:  Telf.: 2989 8155

Check-in finder som regel sted mellem kl. 16 og 18. En reservation er 
som udgangspunkt kun gældende fra klokken 17 på ankomstdagen, med 
mindre andet er aftalt på forhånd. Du kan komme og gå døgnet rundt, 
når du først har fået nøglen til dit værelse. Er der ikke nogen tilstede på 
Solhjem ved ankomst, er det forud aftalt hvor man finder nøglen.  På af-
rejsedagen skal værelserne normalt forlades senest kl. 10.

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende regler for afbestilling:
Ophold på én eller to overnatninger kan afbestilles op til tre dage før an-
komstdagen med tilbagebetaling af hele beløbet – dog fratrukket 100 kr. 
i gebyr. pr. værelse. Herefter er aftalen bindende, og du kan derfor ikke 
modtage tilbagebetaling for et ophold.

Ved leje af værelse kan der blive opkrævet depositum. Anvendelse af sen-
gelinned er obligatorisk med mindre andet aftales.
Priserne er excl. gulvvask og rengøring. Efter brug skal der ryddes op ude 
og inde, og gulvet skal fejes/støvsuges og vaskes, så det afleveres i sam-
me stand som man modtog det. 

Af hensyn til andre gæster skal der være ro i tidsrummet 23:00-07:00.

Vinduer og døre der åbnes til udendørsarealer skal altid haspes. Hvis du forlader væ-
relset/rummet skal vinduer være lukket og haspet. 

Madlavning og spisning på værelset er ikke tilladt, her kan gæstekøkken,opholdsrum, 
terrasse og udendørsarealer benyttes.

Ophold på tre overnatninger eller mere kan afbestilles op til syv dage før ankomstda-
gen med tilbagebetaling af hele beløbet – dog fratrukket 100 kr. i gebyr. pr. værelse. 
Herefter er aftalen bindende, og du kan derfor ikke modtage tilbagebetaling for et 
ophold.

Da både køkken og bad/toilet er til fælles brug for alle gæster, skal man naturligvis 
tage hensyn til hinanden.

Efter benyttelse af service og evt. køkkenudstyr, skal det skylles af efter brug og pla-
ceres i opvaskemaskinen. Ituslået service skal erstattes

I køkkenets køleskab er der en mindre plastbox med værelsesnummer på. Den kan 
bruges til opbevaring af madvarer. Har du madvarer som har været åbnet anbefales 
det at lægge det i en plastpose inden det sættes på køl. Brug af køleskab sker på 
eget ansvar.

Dyr må ikke medbringes i lokalerne. Der kan dispenseres for førerhunde efter aftale.. 

Når du forlader det/de lejede lokaler vil eventuel selvrengøring blive kontrolleret. Er 
det ikke i orden vil det blive påtalt, evt. opkræves et beløb for rengøring. Er der ikke 
nogen tilstede ved lejemålets ophør, skal nøgle afleveres som det er aftalt.

Ved lejemålets indgåelse vil man få udleveret nøgle som passer til hoveddør og bag-
dør..Husk at låse alle døre hvis du forlader Solhjem. Taber du nøglen vil du komme til 
at betale erstatning.

I vaskerummet er der vaskemaskine og tørretumbler som man kan benytte. Her fin-
der du også rengøringsudstyr og støvsuger.

Det service der er i køkkenet kan naturligvis anvendes. Er det ikke tilstrækkeligt er 
der et lille lager i depotet af ekstra ting som man kan få adgang til - spørg gerne. Her 
er der også mulighed for at hænge tøj i garderobe. Det er også her du finder service 
som gerne må anvendes hvis du dækker op udendørs eller på terrassen.

Køkkenet er et anretterkøkken. Men der er både ovn, microovn og glaskeramisk 
bordkomfur til rådighed. De gryder, pander oa. som er til rådighed i køkkenet passer
til komfuret. 


