De Grafiske Feriehuse
på Samsø

velkommen til
en dejlig ferie på

samsø

Gode kollega
Velkommen til din egen Ferieby!
Bestyrelsen for de grafiske sommerhuse på Samsø (Sælvig Feriehuse) har med
denne brochure fornøjelsen af at præsentere dig for vores dejlige ferieby, som
vi håber, kan danne rammen for en god ferie for dig og din familie.
Husene drives af en feriefond, ejet af bogbindere og emballagearbejdere, og
feriebyen stammer tilbage fra 1960, hvor alle bogbindere og emballagearbejdere
var medlem i Dansk Bogbinder & Kartonnagearbejderforbund.
Ejerskabet fulgte i 1993 med medlemmerne over i Grafisk Forbund. Da Grafisk
Forbund i 1999 blev opløst, fulgte ejerskabet af feriebyen over i henholdsvis HK,
hvor bogbinderne blev medlem, samt i SID og nu Fagligt Fælles Forbund (3F),
hvor emballagearbejderne er medlem. Det er dermed fortsat alene bogbinderne
og emballagearbejderne, der har ejerskabet over feriebyen.
Feriebyen der i året 2010 kunne fejre sit 50 års jubilæum, har gennem de
seneste år gennemført et stort antal forbedringer i husene samt på feriebyens
område, og fremstår derfor i dag fuldt renoveret og meget attraktivt for de
mange hundrede årlige brugerne.
Vi håber derfor alle lejere vil passe på huset og behandle det, som var det ens
eget. Ved feriens afslutning bedes man derfor sikre sig at forlade huset i samme
gode stand, som man selv ønsker at overtage det i.

Bestyrelsen (februar 2017)
ses her fra venstre:
Arne Hoppe,
Morten Hesselberg,
Karl René Sørensen,
formand Jan Guldmann og
kasserer Kjeld Pedersen

Lidt om husene
Feriebyen består af 24 huse, hvoraf 2 huse er nybygget i år 2003.
13 huse er totalt renoveret i årene 2004-2011 og de øvrige 9 huse er blevet
kraftigt forbedret i årene 2007-16.
Alle 24 huse er udstyret med bl.a. el-opvarmning og vandvarmer samt et solcelleanlæg ”SolarVenti”, der giver gratis varme/frisk luft i huset.
Køkkenet indeholder keramisk komfur med ovn, stort køleskab og fryser, kaffemaskine m.v. samt service til 8 personer.
Alle huse har 32” farve-TV, radio med CD-afspiller. Husets TV er programmeret til
et antal programmer, som kan ses gratis. TV-kort til ekstra betalingskanaler kanaler
kan lejes. I husene forefindes ligeledes nogle spil og læsestof til brug under ferien.
Flere huse har gulvvarme på bad ligesom brændeovn findes i de 6 største huse.
Læs nærmere under det enkelte hus på de følgende sider.
Det enkelte hus må højest bebos af det antal personer, som står nævnt under
de enkelte hus-typer.
Husene har dyner og hovedpuder til det nævnte antal personer.
I hvert hus forefindes mappe med generelle oplysninger – herunder regler for brug
af huset samt rengøring ved afrejse. Støvsuger og rengøringsmidler findes i alle huse.
Alle 24 huse indeholder stue, 2 eller 3 soverum, badeværelse, køkken samt en
dejlig terrasse med bord/stole. Der er gratis trådløst internet i alle huse.
Der er mulighed for mod mindre betaling, at benytte vaskemaskine og tørretumbler.
Du kan gratis låne en høj barnestol og/eller week-end seng til barn. Henvendelse
herom på kontoret.
Hvert hus indeholder en info-mappe med alle nødvendige oplysninger. Læs venligst
denne ved ankomst. Huset indeholder også en gæstebog, som du inden Jeres afrejse
opfordres til selv at skrive en hilsen i.
Rygning i husene er ikke tilladt, hvorfor vi henviser til terrassen.
Husdyr må medbringes, men skal holdes i snor på feriebyens område, ligesom
hundehegn kan lånes. Husdyr må naturligvis ikke opholde sig i møbler og senge.
Du skal selv medbringe: Sengetøj, håndklæder og viskestykker.
Husene er inddelt i 4 kategorier (A, B, C og D)
– de enkelte hustyper er nærmere beskrevet på de følgende sider.

A

Huse

Hustype A
2 nyere huse på hver 66 m², bygget i år 2003,
og overalt udstyret med nyt møblement.
Huset indeholder dejlig stue med åbent
køkken, 3 soveværelser, badeværelse,
entré samt en overdækket terrasse. Der
er brændeovn i stuen.
Huset har 6 sovepladser, men service til
8 personer så gæster kan spise med.
Badeværelse, entré og køkken har klinkegulv med gulvvarme. Badeværelset har
el-udsugning samt el-håndklædetørrer
Af udstyr kan nævnes 32” farve-TV, DVDafspiller, stereoanlæg med cd-afspiller og
trådløst internet.
Køkkenet har keramisk komfur, stort
køleskab + stor fryser, mikrobølgeovn samt
alt nødvendigt køkkenudstyr.
De 3 soveværelser er alle udstyret med
hver 2 boksmadrasser og god skabsplads.
Herudover har huset en dejlig stor og
overdækket terrasse med gode havemøbler
m/hynder.

Entre
Entré
Køkken
Bad
Opholdsstue
m/spisebord

Soveværelse

Soveværelse

Soveværelse

Opholdsstue
m/sofagruppe
og pejs
Terasse

Hustype B
4 huse på hver 74 m², bygget i 1987 og totalrenoveret i år 2004-2011.
Husene har bl.a. fået nyt køkken og bad, nyt
gulv og døre, ligesom huset fik tilbygget en
forgang.
Hele huset er nymalet både ude og inde, og
har også fået nye møbler, senge og gardiner.
Der er brændeovn i stuen.
Huset indeholder dejlig stue, køkken, 3 sove
værelser, badeværelse, forgang samt en stor
og delvis overdækket terrasse med gode havemøbler m/hynder og stor parasol.
Huset har 6 sovepladser, men service til 8
personer så gæster kan spise med.
Badeværelse og forgang har klinkegulv med
gulvvarme. Badeværelset har el-udsugning
samt el-håndklædetørrer.
Af udstyr kan nævnes 32” farve-TV, DVDafspiller, stereoanlæg med cd-afspiller og
trådløst internet.
Køkkenet har keramisk komfur, stort køleskab
+ stor fryser samt alt nødvendigt køkkenudstyr.
De 3 soveværelser er alle udstyret med hver
2 boksmadrasser og god skabsplads.
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Forgang
Bad

Soveværelse

Soveværelse
Køkken

Soveværelse
Opholdsstue
m/spisebord

Terasse

Opholdsstue
m/sofagruppe
og pejs

C

Huse

Hustype C
9 huse på hver 60 m², der alle er totalrenoverede i årene 2004-2010.
Husene har bl.a. fået nyt køkken og bad, nyt
gulv og døre, ligesom huset fik tilbygget en
forgang og nyt træværk på hele huset.
Huset har løbende fået nye møbler, senge
og gardiner.

Vindfang

Forgang

Opholdsstue
m/sovesofa

Bad
Soveværelse

Køkken

Opholdsstue
m/spisebord

Terasse

Soveværelse

Huset indeholder dejlig stue med åbent køkken, 2 soveværelser, badeværelse, forgang
samt en stor terrasse på hele 30 m², og med
gode havemøbler m/hynder og stor parasol.
Huset har 4 faste sovepladser, fordelt på
2 soveværelser med hver 2 boksmadrasser,
men med mulighed for 2 ekstra sovepladser
på sovesofa i stuen.
Huset har service til 8 personer så gæster
kan spise med.
Badeværelset har klinkegulv med gulvvarme
samt el-udsugning.
Af udstyr kan nævnes 32” farve-TV, stereoanlæg
med cd-afspiller og trådløst internet.
Køkkenet har keramisk komfur, stort køleskab
og fryser, kaffemaskine samt alt nødvendigt
køkkenudstyr.
Huset ”Falken” har en ekstra terrasse vendt mod
vandet, og hvorfra man kan nyde aftensolen gå
ned. Terrassen er udstyret med havebord/stole.

Hustype D
9 ældre huse på hver 40m², der alle er renoveret i årene 2006-2016 med nyt åbent
køkken, nyt gulv i hele huset, nye døre og
vinduer samt nyt tag.
Huset indeholder stue med åbent køkken
samt 2 soveværelser, hver med 2 boksmadrasser og nye skabe.
Udover disse 4 sovepladser er der mulighed
for at låne en gæsteseng til ekstra opredning.
Ved behov herfor kan den tilsynsførende
blot kontaktes.
Huset har service til 8 personer så gæster
kan spise med.
Herudover har huset et mindre bad/toilet
placeret i tilbygning på terrassen, og som
er renoveret indenfor de seneste år.
Endelig har huset fået tilbygget en dejlig
stor terrasse, med gode havemøbler m/
hynder og stor parasol.
Af udstyr kan nævnes 32” farve-TV, stereoanlæg med cd-afspiller og trådløst internet.
Køkkenet har keramisk komfur m/ovn, køleskab med fryser, kaffemaskine samt alt
nødvendigt køkkenudstyr.
Huset indeholder alle nødvendige fornødenheder for en god sommerferie.
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Køkken

Soveværelse
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Sådan kommer du til Samsø
For færgereservation (Jylland/Sjælland) henviser vi til
oplysningerne, som findes på internettet.
Husk at bestille plads til evt. bil så hurtigt som muligt,
da der specielt i højsæsonen og ved helligdage kan være
trængsel på begge ruter.
Rejse fra Jylland
Færge afgår fra Hov til Sælvig. Sejltiden er på 1 time.
Ved ankomsten til Samsø følges vejen ca. 1 km.,
hvorefter man drejer til venstre mod Nordby.
Efter ca. 300 m ligger husene på venstre hånd.
Se kortet på næste side.

På kontorbygningen
hænger feriebyens
egen hjertestarter,
som formand Jan
Guldmann her står
ved.

Rejse fra Sjælland
Færge afgår fra Kalundborg til Ballen. Sejltiden er på 1 time og 15 minutter.
Ved ankomsten følges skiltene mod Tranebjerg og videre til Onsbjerg.
Ca. 2 km efter Onsbjerg ligger feriebyen på venstre hånd. Se kortet på næste side.
Der er i sæsonen ligeledes busforbindelse fra færger med afstigning ved feriebyen.
Undersøg dette nærmere inden afrejse.
Praktiske oplysninger
Ved ankomsten til feriebyen, skal du henvende dig på kontoret, hvor feriebyens
tilsynsførende byder velkommen og udleverer nøgler og forskellige papirer.
Husk at medtage slutsedlen/kopi af homebanking.
Indflytning foregår lørdag efter kl. 14.00
og fraflytning skal ske senest lørdag kl. 11.00.
Feriehusenes adresse er:
Havvejen 51, Onsbjerg
8305 Samsø
Telefon: 86 59 18 21

Issehoved

Tunø

Sælvig Bugt

HER LIGGER
DE GRAFISKE
FERIEHUSE

Vesborg Fyr

Lushage

Feriebyens campingplads
Vi har en fin og velindrettet campingplads med plads
til 20 enheder placeret i tilknytning til feriebyen.
ALLE FACILITETER FOREFINDES
Der er el-tilslutning ved hver af de 20 pladser. Toiletter, bad og køkken findes i centralt
placeret bygning, som er blevet renoveret i årene 2011 – 2015.
Bygningen indeholder et antal toiletter, 2 nye baderum samt et nyt køkken med
bl.a. kogeplader, mikrobølgeovn, køleskabe og vaske til fri afbenyttelse for camping
pladsens gæster.
Campingpladsen ligger helt ned til Feriebyens egen dejlige og børnevenlige strand.
Campingpladsens brugere kan i øvrigt frit benytte feriebyens legeplads samt de
øvrige faciliteter som bl.a. omfatter boldbane og 2 petanque-baner.
Prisen for campingvogn eller telt er helt fantastisk lav – vel nok Danmarks billigste.
Kontakt os og hør nærmere om priser.
Medlemmer, som ønsker at benytte campingpladsen, kan inden sæsonen kontakte
3F-Grafisk i Randers, på telefon 88 92 63 40. Fra og med påske skal henvendelse
ske til feriebyens tilsynsførende på telefon: 86 59 18 21.
FERIEHUSENES/CAMPINGPLADSENS adresse er:
Havvejen 51, Onsbjerg, 8305 Samsø

Vi kan anbefale alle medlemmer at benytte denne fine lille campingplads.

Samsø om vinteren

Samsø om vinteren er
absolut også et besøg værd.
Det er ren afslapning i skønne
naturområder.
Det er muligt, at leje
de 2 nyeste huse (se side 4)
også udenfor sæsonen.
Det vil sige fra uge 43 og
frem til påsken.
Alle oplysninger om
muligheder, priser m.v.
– kontakt 3F Grafisk i Randers
på tlf. 88 92 63 40.

REGLER FOR UDLEJNING
Ved indflytning bedes du gennemgå listen i huset over inventar og sikre dig, at alt er til
stede samt i orden – ved mangler kontaktes den tilsynsførende.
Feriebyen ønsker at give sine lejere den optimale ferie, og har derfor ikke mange restriktioner, men nogle få regler, som vi skal opfordre alle lejere til at overholde:
●

Kør forsigtigt – vi har mange legende børn.

●

Hunde må gerne medbringes, men skal altid holdes i snor – husk at fjerne eventuelle
høm-høm efterladenskaber. Hunde må naturligvis ikke opholde sig i møbler eller senge.

●

Grill må bruges på Feriebyens område, men engangsgrill må ikke stilles direkte på
brandbart underlag som vores terrasser eller på græsset når området er tørt. Grill
kan i øvrigt lejes i Feriebyen.

●

Der er opstillet affaldsbeholdere ved hvert hus – herudover henvises til de fælles
affaldscontainere, ligesom glas og papir afleveres i de specielle containere hertil. De
fælles affaldscontainere er centralt placeret.

●

Rygning er ikke tilladt i husene – men vi henviser til terrassen.

●

I hvert hus forefindes en infomappe - du bedes læse hvordan huset forventes rengjort
ved afrejse samt efterleve dette, så vi bevarer husene i en god stand.

Hvad tilbyder feriebyen
Vores Ferieby består af 24 dejlige feriehuse samt en god campingplads med plads til 20
enheder. 24 huse og campingplads er placeret i sammenhæng, og midt i et naturskønt
område, hvor der er rig mulighed for at slappe af og være sig selv, men byder også på
gode muligheder for socialt samvær med Feriebyens øvrige lejere.
Feriebyen har sin egen legeplads, som er nyetableret i 2015, og som indeholder rig
mulighed for at de mindste børn kan nyde ferien.
For de større børn er der mulighed for diverse boldspil og andre spil, ligesom Feriebyen
har fået anlagt 2 flotte petanquebaner, som alle lejere frit kan benytte.
Endelig byder vores private badestrand, der er beliggende i direkte forbindelse med
Feriebyen, på de bedste muligheder for en god badeferie for såvel børn som voksne.

Aktivitetsmuligheder:
Petanque, skak,
bordtennis, fodbold,
bålplads, legeplads,
fælles grill m.v.

Feriebyen har vaskemaskine og tørretumler der kan benyttes mod mindre betaling.
Alle feriehuse har installeret individuelle el-målere og der opkræves et mindre tillæg
for el-forbrug i husene. De 6 største huse er endvidere udstyret med brændeovn.
I hele sæsonen bestyres og passes Feriebyen af vores tilsynsførende, der bor, samt
har kontor, midt i feriebyens område, og derfor kan træffes dagligt.
Den tilsynsførende udleverer nøgler til huset og besigtiger dem igen inden afrejse
ligesom den tilsynsførende udover at passe hele området kan kontaktes såfremt
man oplever problemer.
Er man uheldig at ødelægge indbo, service eller andet kontaktes den tilsynsførende,
så vi kan få skaden udrettet eller de ødelagte ting udskiftet.
Feriebyen tilbyder gratis trådløst internet og alle huse er udstyret med 32” farve-TV
med et antal gratis kanaler. TV-kort til et antal betalingskanaler kan lejes ved den
tilsynsførende.
Cykler kan lejes mange steder på Samsø - kontakt den tilsynsførende for nærmere
oplysninger. Grill til brug ved det enkelte hus kan ligeledes lejes – kontakt blot den
tilsynsførende. Feriebyen har herudover 2 store fællesgrill på området.

Leje af husene
Henvendelse til 3F Grafisk i Randers på tlf. 88 92 63 40 eller
den tilsynsførende på Samsø på tlf. 86 59 18 21.
Læs nærmere på vores hjemmeside www.grafiskeferiehuse.dk
eller ring til os.
Samsø er som bekendt et af de steder i Danmark med
de fleste årlige solskinstimer, hvorfor vejret på Samsø
ofte er bedre end mange andre steder i landet.
Samsø indbyder med sin flotte og meget forskelligartede natur og små hyggelige landsbyer til cykelture
rundt på øen, og med ca. 35 km. afstand fra den ene
til den anden ende af øen, er der rige muligheder for
mange spændende og hyggelige ture.
Herudover byder øen på bl.a. forskellige aktivitetsmuligheder: Verdens største labyrint, golfbane og
3 minigolf-baner, aktiv ferie på Stensbjerggård,
tennisbaner og m.m.
Øen har et større antal hyggelige restauranter og
flere gode butikker.
Samlet set – alt, hvad der skal til
for at holde en rigtig god ferie.
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