
Kære Lejere 

I ønskes hjerteligt velkommen til Rillehuzet, vores lille hyggelige sommerhus. 

Vi købte huset den 1. oktober 2019 og har sat det i stand, med nyt badeværelse og bryggers, nyt tag og nye 
vinduer, varmepumpe, samt nye hårde hvidevarer.  

Vi håber at I vil nyde jeres ophold i vores lille refugium og at I passer godt på det, som var det jeres eget. 

Det kan selvfølgelig ske, at der går noget i stykker, så tøv ikke med at give udlejningsbureauet besked, så vi 
kan få det repareret eller udskiftet. 

Der er ekstra pærer i køkkenet, i det lille skab mod stuen. Er der ikke flere pærer, så køb nogle og vi betaler 
via bureauet. Ovenpå skabet er der også en førstehjælpstaske til de mest almindelige ting. 

Hvis uheldet er ude kan I tilkalde Politi, Brand eller Ambulance via 112, adressen på sommerhuset er 

Fyrrebakken 16 
3720 Aakirkeby 

Akuttelefonen/Lægevagten i Region Hovedstaden kan kontaktes på 1813 døgnet rundt og skadestuen kan 
kun besøges efter opkald til Akuttelefonen. Skadestuen er på Bornholms Hospital, Ullasvej 8, 3720 Rønne. 

Brændet i carporten/brændeskuret er kun til ejerens private brug, men I kan købe brænde flere steder i 
nærområdet til billige penge. I kan også købe økologiske æg lige rundt om hjørnet. 

I må meget gerne bruge grillen, bare I gør den 
ren efter brug og sætter den i carporten, når I 
rejser.  

Hvis I bruger brændeovnen, så husk også at 
gøre den ren inden I rejser. Der er en 
askesuger i skabet i soveværelset, men den må 
KUN bruges når asken er kold. Asken, også 
fra grillen, bortskaffes med dagrenovationen.  

Hvis I bruger bålstedet, så husk at slukke efter, 
inden I forlader det, så vi ikke starter en lille 
skovbrand. 
 
Har I lyst til at sove i shelteren, så er det kun 
dejligt. Der er soveposer i huset som I kan 
bruge, men husk at de skal være tørre inden I 
pakker dem sammen. Der er også et par 
luftmadrasser i carporten og en pumpe.  

Luftmadrasserne skal selvfølgelig også være tørre inden de pakkes sammen. 

Der bliver hentet affald hver mandag i sæsonen. Har I meget affald eller flasker, så kan I bortskaffe dette ved 
Miljøstationen på Baunevej. 



Vi har WiFi internet (100/100 MBit/s) fra BornFiber. 

SSID: Sommerhus 

Vi har en WAOO tv pakke (16 kanaler), som styres via TV 
se TV fra boksen. 
 
Google Chromecast kan bruges via HDMI 2, men lad venligst 
problemer med den. 

Der er også en PlayStation 3 og nogle spil som I gerne må bruge. PS3 kan også afspille DVD/BlueRay. Vælg 
HDMI 3 for at bruge PlayStation 3. 

Når I rejser fra Rillehuzet er det vigtigt at I ikke slukker for al strøm i huset. I skal sikre jer at HPFI, LYS 1 
(Bad og Entre) og Varmepumpe IKKE er slået fra (se 
ikke fjernstyre temperaturmåling og varmen i huset. 

 

2-3 personer kan oftest godt bade efter hinanden

Tør venligst brusevæggen efter, når I har været i bad, så den ikke kalker for hurtigt til.
meget kalk i vandet herovre. 

 
  

El-tavle - Der skal IKKE slukkes for de røde enheder.

it/s) fra BornFiber.  

Sommerhus (2,4 GHz) eller Sommerhus_5ghz 
Password: Sovang123 

Vi har en WAOO tv pakke (16 kanaler), som styres via TV boksen. Vælg HDMI 1 på TV/INPUT

Google Chromecast kan bruges via HDMI 2, men lad venligst være med at pille ved opsætningen, hvis der er 

PlayStation 3 og nogle spil som I gerne må bruge. PS3 kan også afspille DVD/BlueRay. Vælg 
 

Når I rejser fra Rillehuzet er det vigtigt at I ikke slukker for al strøm i huset. I skal sikre jer at HPFI, LYS 1 
g Varmepumpe IKKE er slået fra (se de røde markeringer på billedet herunder), ellers kan vi 

ikke fjernstyre temperaturmåling og varmen i huset. Resten af enhederne slukker I på 

 
I må til gengæld meget gerne tage stik fra 
ved elradiatorerne og ve
efterlade begge låger åbne. I må også meget 
gerne slukke på vægkontakten for strømmen 
til TV (ved lænestolen) men IKKE for 
kontakten bag sofaen, da den styrer 
internetforbindelsen.

Vores vandvarmer er kun på 30 liter, men er 
meget hurtig til at varme vandet op. 

Pas især på vandet i køkkenet, det er 
MEGET varmt. I kan skrue ned for 
vandvarmeren, der er placeret ved 
køleskabet, men vi anbefaler at den står på 
”klokken 7” når I er i huset.

3 personer kan oftest godt bade efter hinanden, hvis der ikke er tale om for lange bade

når I har været i bad, så den ikke kalker for hurtigt til.

Der skal IKKE slukkes for de røde enheder. 
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Se jer omkring på øen og i nærområdet 

Vi kan varmt anbefale en tur til Bakkarøgeriet (2 km) ved Øster Sømarken havn, hvor man kan købe is og 
røgvarer, samt spise på deres restaurant. Her er der også minigolf og cykeludlejning. 
(www.bakkaroegeriet.dk). 

Tag endelig forbi Slusegården (3 km) og gå en tur i området eller køb en kop kaffe i Caféen.  
(www.cafe-slusegaard.dk).  

Vi kan også anbefale at besøge Vingården Lille Gadegård (www.a7.dk) på Søndre Landevej 63 (3 km) hvor 
der er mulighed for rundvisning, vinudsalg og smagsprøver på deres egne vine og restaurant med musik. 

Der er en dejlig badestrand (700 m), lige nede for enden af Baunevej, men der bliver hurtigt dybt, så pas på. 
Derudover er der kort til mange dejlige strandområder på hele syd- og østkysten af Bornholm, så husk 
endelig badetøjet, når I kører en tur. En god regel på Bornholm, er IKKE at bade i kraftig pålandsvind, da der 
kan forekomme kraftige understrømme. 

En tur til Dueodde og Bornholmertårnet (7 km) eller Snogebæk (10 km) er altid hyggeligt. 

Bornholm er kort sagt fuld af dejlige steder og I kan finde en masse inspiration til ture på www.367ture.dk.  

Der kan handles morgenbrød og dagligvarer i DagligBrugsen i Pedersker (3,5 km). Der er både en stor Netto 
og en SuperBrugsen på Vesterbro i Aakirkeby (9 km), samt mange indkøbsmuligheder i både Nexø (15 km) 
og Rønne (23 km).  

I kan altid besøge Rillehuzet på vores hjemmeside www.rillehuzet.dk eller følge det på facebook via 
www.facebook.com/rillehuzet . 

Vi håber I får en dejlig ferie her i RilleHuzet og kommer tilbage en anden gang. Det vil glæde os meget, hvis 
I skriver en hilsen i vores gæstebog. 

De kærligste feriehilsner 

Charlotte og Ejnar Rigelsen 


