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Praktisk information 
 

Kære Gæster, 

Velkommen til Rolsø Retreat, Lejligheden       

Her har vi lidt praktiske detaljer som vi håber kan hjælpe Jer under 

Jeres ophold. Hvis I har nogle spørgsmål så sig endelig til.  

Kontaktpersoner 
Mimi 22 44 37 31, Martin 29 17 27 99, Peter (visevært) 22 66 12 54 

Affaldssortering 
Vi håber I vil være med til at sortere affaldet.  

Til højre for garagen er vores lille “genbrugsstation”.  

1. Stor grøn container til restaffald. 

2. Mindre grøn container til pap og papir 

3. Rund, grøn beholder til råt (og kun råt) organisk 

4. Fire grå kasser til glas, metal, hård plastisk samt retur pant. Se 

navn over kasserne. 

Internet 
Vores internet hedder RR og koden er RolsoRetreat 

Vi anbefaler begrænset streaming etc. da vi har begrænset internet-

kapacitet bliver internettet meget langsomt hvis mange sidder og 

streamer og downloader store filer.  
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TV 
• Tænd TV på den grønne knap (Mirai fjernbetjening) 

• TV skal stå på HDMI (Skift evt. med knappen Source) 

• Tænd Humax boks (rød knap på Humax fjernbetjening) 

• Tryk på ’PVR’ på fjernbetjeningen (Humax) 

Humax boksens fjernbetjening styrer nu TV kanaler og volumen.  

Der er kun basispakke med Free-to-Air; DR, DR2, DR Ramasjang.  

Kanalerne er indstillet. Undlad venligst at ændre på dette.  

Til Børn 
Alle legefaciliteter er til fri afbenyttelse. Alt legetøj skal stilles tilbage i 

”legetårnet” efter brug. 

Undtagelse af det lyserøde legehus, som er Frida’s private legehus. 

Sandkasse er placeret foran lade-terrassen, og har låg på. Låget er på 

for at holde sandkassen ren. Sæt det venligst på igen når man er færdig.  

Have & Bålplads 
Der er fri afbenyttelse af haven. 

Bål stedet foran Lade-terrassen kan bruges medmindre det er meget 

tørt. Man er selv ansvarlig for at medbringe brænde. Det kan evt. 

købes hos Mimi og Martin.  

Varme 
Hjælp os gerne med at spare på elektriciteten og varmen.  

Sluk gerne al lys når i forlader lejligheden. 
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Hunde og kæledyr 
Hunde er velkomne, men vi forventer man selv gør rent efter dem,  

ude som inde. Hvis I har brug for høm-høm poser så sig til.  

Hundehår skal være støvsuget bort og andet snavs efter hunde 

rengjort. Der kan påløbe ekstra rengørings udgifter hvis dette ikke er 

gjort.  

Ved afrejse 
Der er en standardrengøring inkluderet i jeres pris.  

Der skal være ryddet op, møbler sat på plads, redskaber og faciliter i 

køkkenet (inkl. ovn og ovnplader) rengjort efter brug, opvaskemaskine 

tømt, og skrald fjernet.  

Der står en støvsuger bag forhænget til højre for køleskabet, og der er 

klude og rengøringsmidler ved vasken i køkkenet. 

Hundehår skal være støvsuget bort og andet snavs efter hunde 

rengjort.  

Der kan påløbe ekstra rengørings udgifter, hvis der ikke er ordentligt 

rent.  

Undgå madspild: Hvis i har mad i overskud som i ikke tager med, så 

lad det stå i køkkenet/køleskabet i stedet for at smide det ud.  


