
Information 
 
1) Værelset er tilgængeligt fra 14.00 og forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen. 
2) Morgenmad serveres mellem 7.00 og 9.30 på hverdage eller tidligere, hvis det ønskes (mod tillæg). 

Weekend og helligdage mellem 8.00 og 9.30. 
3) Rygning er TOTALT forbudt på værelserne bl.a. pga. brandfare og lugt! Overtrædelse medfører et 

saneringsgebyr på kr. 500,- 
4) Medbragte alkoholholdige drikkevarer må kun indtages på værelset. Alle andre steder (også haven) er 

tildelt spiritusbevilling, og derfor må ingen drikkevarer med alkohol, som ikke er købt i restauranten, drikkes 
her. Overtrædelser kan medføre, at vi mister vores bevilling. 

5) Af miljøhensyn beder vi jer lægge håndklæder, som I synes bør skiftes ud, på gulvet, medens håndklæder, 
som ikke behøver at komme til vask, hænges på krogene.  

6) Information om aktiviteter, udflugtsmål o. lign. kan I altid få hos os. Spørg endelig. 
7) Kort over området findes her. 
8) Vi har forskellige vandaktiviteter såsom, kanoer, robåd og motorbåd. 
9) Allemansrätten gælder ikke for lejede kanoer. Spørg os om, hvad I må og ikke må i naturen. 
10) Bortkommen nøgle koster SEK 250:-. Glemte sager: 150:- + porto. 
11) I opholdsrummet findes der nogle spil og nogle DVD-film, som I frit kan benytte. 
12) Sauna findes i annekset ved søen. 
13) Vandet i søen er meget rent, og I er velkomne til at bade på vores badestrand. 
14) Satellit-tv kanaler i hovedbygningen styres centralt fra opholdsrummets TV  
15) Glem ikke at aflevere nøglen ved afrejse. 

16) Vi tager alle almindelige kreditkort. Vi tager ikke American Express og Diners. 
17) Madlavning ved hjælp af elektriske redskaber på værelset er forbudt pga. brandfare og lugt. Overtrædelse 

med fører et saneringsgebyr på kr. 500,- 
18) Pga. brandfare (det er træhuse) er brug af stearinlys ikke tilladt på værelserne. 

 
 
Vi ønsker jer et behageligt ophold på Alebo Pensionat.    Mette og Erik Dich 
 
SRF’s almänna regler för bokning och avbokning: (dansk oversættelse) 
 
Rejsedeltagerens afbestilling / ændring 
 
Ændringer af ankomstdato betragtes principielt som afbestilling og nybestilling. Dog accepteres ændringer 
foretaget indtil 28 dage før afrejse mod betaling af et gebyr på kr. 100,- pr. ændring. Rejsedeltageren kan 
overdrage værelset til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at leje dette, såfremt hotellet 
underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden ankomst. Rejsebestilleren hæfter solidarisk for betaling af et 
eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen. 
 
* Afbestilles opholdet mere end 28 dage før ankomstdagen, annulleres bookingen med fradrag af et 
ekspeditionsgebyr på 10 % af opholdets pris, dog min. kr. 100,- og max. kr. 400,- pr. person. 
 
* Afbestilles opholdet mindre end 28 dage, men mindst 14 dage før ankomstdagen betales 100 SEK pr. person og 
nat. 
 
* Afbestilles opholdet mindre end 14 dage, men mere end 24 timer, før ankomstdagen, betales 50% af opholdets 
grundpris 
. 
* Afbestilles opholdet mindre end 24 timer før ankomstdagen, er opholdets fulde pris tabt. 
 
Hvis der inden for et tidsrum af 14 dage inden en rejses påbegyndelse, indtræffer krigshandlinger, borgerkrig, 
epidemier, naturkatastrofer eller lignende, har rejsedeltageren ret til at annullere bestillingen gebyrfrit. 
 
* Afbestiller en deltager i en grupperejse, og forudsætningen for grupperabat derved bortfalder, forhøjes prisen for 
de øvrige deltagere. Dette gælder også, når flere personer bor sammen i et værelse, og en eller flere personer 
afbestiller rejsen. 
 
* Afbestilling betragtes som foretaget på det tidspunkt, da meddelelse herom er kommet hotellet i hænde. 

 
 
PS: Al øvrig information findes på www.alebo.se , som bedes gennemlæst grundigt. 

http://www.alebo.se/

