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Retningslinjer for anvendelse af øvrige korttidslejemål  

Nærværende retningslinjer omfatter følgende lejemål (inkl. pris pr. overnatning): 

    

Lbnr. Lejemål Bad/toilet Køkken Plads Pris øvrige 

A Hybler nr. 2-3-4 i Gaden Eget Fælles 1-2  425,00 kr. 

B Christiansø 23 Eget Eget 2-4 600,00 kr. 

C Præstelejligheden Eget Eget 2-4 600,00 kr. 

D Tegnestuen Eget Eget 2-4 500,00 kr. 

E 1. sal Trim Eget Thekøkken 1-4 400,00 kr. 

F Bagerens Hus Eget Eget 4-6 750,00 kr.  

G Christiansø 13 (Johnnys) Eget Eget 4-6 750,00  kr. 

H Christiansø 99 (Gitz) Eget Eget 2 400,00 kr. 
 

Anvendelse af ovenstående lejemål foregår efter prioritering til disse grupper: 

Gruppe 1 

Der skal altid kunne stilles et logi til rådighed til følgende: 

 Håndværkere og besøgende til Christiansø Administration i tjenesteligt ærinde. 

 Sæsonansatte ved Christiansø Købmand og Gæstgiveri (lejemål B-G-H er udpeget hertil) 

 Præst og organist til Christiansø Kirke. Lejemål C er forbeholdt præsten. 

 Tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, sagsbehandler etc. med opgaver på Christiansø 

Personer i denne gruppe skal, hvis det er nødvendigt, med dags varsel kunne få stillet logi til rådighed 

– også selvom det medfører, at personer i gruppe 2 eller 3, som ellers har lejet logiet, skal rykke ud.  

Der faktureres som udgangspunkt ikke til denne gruppe, da der typisk foreligger aftaler/kontrakter, 

hvor det er aftalt, at Christiansø Administration skal stille logi til rådighed. 
 

Gruppe 2 

I det omfang lejemålene ikke er stillet til rådighed for personer i gruppe 1, kan der foretages udlejning 

til følgende: 

a) Øboere.   

b) Hjemløse øbørn  

(Personer, som har boet på øen som børn, men hvis forældre ikke længere bor på øen) 
 

Reservation i perioden 15. juni – 15. august kan tidligst foretages 2. januar samme år. 

Reservation for øvrige perioder kan tidligst foretages 1 år frem. 

Ved særlige lejligheder f.eks. runde fødselsdage, konfirmation, bryllup, kan øboere reservere tidligere. 

Betaling skal ske på administrationskontoret indenfor åbningstiden og senest foretages ved aflevering 

af nøgler. 
 

Gruppe 3 

I det omfang lejemålene ikke er stillet til rådighed for eller udlejet til personer i gruppe 1+2, kan der 

foretages udlejning til følgende: 

c) Øvrige. 
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Reservation for perioden 15. juni – 15. august kan tidligst foretages 1. april samme år.  

Reservation i øvrige perioder kan tidligst foretages ½ år frem.  

Særligt for gruppe 3 vedrørende betaling i perioden 15. juni – 15. august: 

Betaling for leje foretages ved reservation. Ved afbestilling inden 1. juni refunderes det fulde beløb 

fratrukket administrationsgebyret på kr. 100,00. Afbestilling efter 1. juni vil ikke blive refunderet. 

 

Fælles bestemmelser for alle 

a) Christiansø Administration forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at annullere booking, hvis der 

opstår akut behov for indkvartering. 

b) Lejemål kan tidligst overtages kl. 12 på ankomstdagen 

c) Lejemål skal senest afleveres kl. 10 på afrejsedagen 

d) Nøgler afhentes og afleveres på administrationskontoret i åbningstiden mandag-fredag kl. 10-12. 

Hvis ankomst eller afrejse sker udenfor åbningstiden, skal der træffes særlig aftale med 

Christiansø Administration vedr. ud- og aflevering af nøgle 

e) Rygning er ikke tilladt i lejemål og tilhørende indendørs fællesarealer. 

f) Brugere skal selv medbringe sengetøj, håndklæder, viskestykker, karklude etc. 

g) Brugere skal tage hensyn til andre. Musik og støjende adfærd skal ophøre senest kl. 22 

h) Før afrejse skal lejemålet rengøres. Hvis et lejemål efterlades urengjort, forbeholder Christiansø 

Administration sig ret til at opkræve ekstra betaling for rengøring. 

i) Eventuelle skader og/eller mangler meldes til Christiansø Administration ved afrejse. 

 

 

 

Se oversigt over lejemål på næste side 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORSVARSMINISTERIET 

Christiansø Administration 
Christiansø – 3760 Gudhjem – Telefon 5646 2013 

 

TRIM 
Gennem grøn port ved 

101-trappe. På 1. sal 

over trimcenter 

Bad i Hønsehuset 

Nr. 23  
1. vestlige gadedør. 

Lige frem ind ad midterste 

dør i stuen. 

 

Hybler (stuen) 
3. østlige gadedør. 

 

  

Præstelejlighed  
2. vestlige gadedør. 

1. dør stuen til venstre 

TEGNESTUEN 
1. dør på bagsiden via 

flisegangen   

Nr. 13 (Johnnys) 
Sidste vestlige gadedør. 

Nr. 99 (Gitz)  
1. vestlige gadedør. 

1. dør stuen til højre. 

 

HØNSEHUSET 
 

Bagerens hus 
 

ADMINISTRATIONENS 

KONTOR 

N 

OVERSIGT OVER KORTIDSLEJEMÅL 
 


