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PRISER OG VILKÅR
»HANEN«, »HØNEN«, »KLITTEN« OG RISTINGEHUS«
Uge 24-33    4.000 kr.
Uge 34-23    3.000 kr.

»GEMINI«
Uge hele året:    6.000 kr.

»BRYGGENS HAVE«
Uge hele året:    8.500 kr.

Priserne i ovenstående ferieboliger er inkl. vand men eksl. el.

»SKAGEN HABOUR LEJL. 520«
Uge 24-33:   7.250 kr.
Halv uge 24-33:   4.250 kr.

Uge 34-23:    4.000 kr.
Halv uge 34-23:   2.900 kr.

»SKAGEN HABOUR LEJL. 517«
Uge 24-33:   7.950 kr.
Halv uge 24-33:   4.500 kr.

Uge 34-23:    5.100 kr.
Halv uge 34-23:   2.900 kr.

Priserne for ferieboligerne i Skagen er inkl. obligatorisk
slutrengøring og vandforbrug men eksl. el-forbrug.

»LALANDIA B20«
Hel uge, hele året:   7.000 kr.
Halv uge, hele året:   3.500 kr.
Tilkøb af slutrengøring ifm booking:    570 kr.

»LALANDIA B88«
Hel uge, hele året:   9.100 kr.
Halv uge, hele året:   4.550 kr.
Tilkøb af slutrengøring ifm booking:    780 kr.

Priserne for ferieboligerne i Lalandia er eksl. vand, varme og el.

*Priserne er med forbehold for slå- og trykfejl. 

HOLD ORDEN OG ØJE MED HUSENE
Ferieboligerne er medlemmernes ferieboliger, og de skal be-
handles som jeres egne. Det betyder, at man som lejer skal efter-
lade ferieboligen, som man gerne selv vil modtage den.

Alle ferieboliger efterlades ryddelige og rengjorte. Der findes 
rengøringsmidler, spande, koste og støvsugere i alle boliger, så I 
kan gøre godt rent – og løber I tør, så fyld gerne op, inden de næ-
ste gæster kommer. I sommerhusene finder I græsslåmaskinen 
i skuret.

I sommerferien med fuld booking på husene kan det være fri-
stende at efterlade en buket blomster og en åben pose kaffe eller 
müsli til de næste. Skriv gerne dato for åbningen på pakken.

Uden for sommerugerne bedes I rydde godt op og slå græsset 
tæt, da der kan gå et par uger, inden de næste besøgende.   

KØBENHAVN

LODTRÆKNING
OM DLOS FERIEBOLIGER 

Som medlem af DLO kan du leje en billig feriebolig. 
Lodtrækning om en uges ferie i 2023/2024 er åben nu.

Danmarks Leder Organisation (DLO) ejer 10 ferieboliger, som lejes ud på 
attraktive vilkår til aktive og passive medlemmer af DLO.

Særligt i skolernes ferier kan der være rift om ferieboligerne, og for at 
give alle en fair mulighed for at komme til, trækkes der hvert år lod om de 
attraktive uger i skolernes ferier blandt alle interesserede.

Netop nu har du mulighed for at lægge et bud ind og deltage i lodtræk-
ningen om en uges ferie på favorable vilkår og priser i skoleferierne i fe-
rieåret 2023/2024.

TRE LODDER I PULJEN
Lodtrækningen omfatter føldende ferieuger i næste skoleår:
• Ugerne 24–33 (sommerferie)
• Uge 42 (efterårsferie)
• Ugerne 7–8 i 2024 (vinterferie).

Frem til søndag 29. januar 2023 kan du skrive dig op til tre ønsker om 
en uges ferie i 2023/2024. Er I flere, som ønsker at holde ferie i det samme 
hus i den samme uge, trækker vi lod blandt alle interesserede.

Lodtrækningen finder sted mandag 30. januar 2023, hvor du får svar 
på, om du er blandt de heldige, som kan holde en prisbillig sommerferie i 
et af DLOs ferieboliger næste år.   

Kig indenfor på www.d-l-o.dk under fanen »Ferieboliger«

»BRYGGENS HAVE«
3-værelses lejlighed på 117 kvm med to altaner samt to soveværel-
ser med eget bad. Her er plads til seks personer, hvoraf to sover på 
sovesofa i stuen. Ligger på Islands Brygge i kort afstand fra Gemini.

»BRYGGEN GEMINI«
2-værelses lejlighed på 70 kvm med 30 kvm altan i ikonisk silobyg-
geri på Islands Brygge i København. Her er plads til fire overnatten-
de gæster heraf to på sovesofa i stuen.

AF MALENE FOLKE SØRENSEN
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»HANEN« – DRONNINGMØLLE
Sommerhuset »Hanen« er 76 kvm med overdækket 
træterrasse – i alt 95 kvm
Her er plads til otte personer, og huset har tre værel-
ser samt to sovepladser i alkove.

»HØNEN« –HENNE STRAND
Sommerhuset »Hønen« er et bjælkehus på 61 kvm 
med en terrasse. Her er plads til seks personer. Der 
er flere golfbaner i området, fx. ligger Henne Golfklub 
fire km fra huset.

»KLITTEN« – TVERSTED
Sommerhuset »Klitten« er 88 kvm med terrasse hele 
vejen rundt. Der er havudsigt fra huset, som har seks 
sovepladser samt hems med plads til to personer. 
Skagen ligger ca. 30 km væk.

»RISTINGEHUS« - LANGELAND
Sommerhuset »Ristingehus« i Humble er på 120 kvm 
+ anneks og carport. Her er plads til otte personer 
og to badeværelser i huset, som ligger 700 meter fra 
Ristinge Strand på Sydlangeland.

LALANDIA BILLUND SKAGEN

»B20« – LALANDIA
Feriehuset er på 88 kvm i ét plan og med to terrasser. Huset er ind-
rettet med tre soveværelser med plads til seks personer, køkken-al-
rum samt badeværelse med spa. Fri adgang til bade- og legeland.

»B88« – LALANDIA
Feriehuset er på 122 kvm i ét plan med to værelsesfløje med hver to 
soveværelser samt badeværelse, hveraf et med spa og sauna. Her er 
plads til otte personer. Ophold giver fri adgang til bade- og legeland.

SKAGEN HABOUR LEJL. 517 - 1. SAL
4-værelses ferielejlighed på 96 kvm med egen altan centralt i Ska-
gen. Her er tre soveværelser med dobbeltsenge samt hems mest til 
børn. Køkken og stue i ét med plads til seks + to personer.

SKAGEN HABOUR LEJL. 520 - STUEN
4-værelses ferielejlighed på 84 kvm, heraf tre soveværelser samt 
køkken og stue i ét. Her er plads til seks personer. Adgang til lille, 
åben terrrasse. Lejligheden ligger centralt i Skagen by og havn.

SOMMERHUSE I HELE DANMARK

BOOK DIN FERIE NU

Der er nu åbent for at booke 
et ophold i ét af DLOs ferie-
boliger frem til sommeren 
2024 – mange uger helt 
uden lodtrækning.

Lodtrækning omfatter 
kun skolernes ferieuger.

Resten af årets uger kan 
du booke allerede i dag.

SÅDAN BOOKER DU
Booking sker på DLOs fe-
rieportal på d-l-o.dk under 
fanen »Ferieboliger«.

Her finder du en nærmere 
præsentation af alle feriebo-
ligerne, fotos fra boligerne  
samt priser på hhv. leje, for-
brug samt andre vilkår.

Du logger på portalen 
med dit medlemsnummer 
og postnummer – begge 
står på bagsiden af Butiks-
lederen og på »MIN side« på 
d-l-o.dk.
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Dagligstuen i sommerhuset »Ristingehus« på 
Langeland har fået nye og mere moderne møb-
ler, og i den kommende tid bliver gulvet slebet 
og behandlet, ligesom huset også bliver malet 
inde som ude inden sommer. Alt sammen, så 
huset fremstår lyst og indbydende igen.

Sommerhuset »Hanen« i Dronningmølle ermoderniseret med nye hårde hvidevarer, nye stuemøbler og 
vægpynt. Huset blev malet for to år siden og samtidig blev de mintgrønne låger i køkken og bad malet 
mørkegrå, så huset fremstår stilrent og hyggeligt.

SOMMERHUSE BLIVER

MODERNISERET
»Ristingehus« og »Hanen« er under forvandling fra lettere trætte og udslidte 
til moderne, lyse og lækre sommerhuse, som kan lejes af DLOs medlemmer.

Det bliver et mere lyst og lækkert sommerhus, 
som møder DLOs medlemmer, når de i det nye 
år holder ferie i »Ristingehus« på Langeland, el-
ler »Hanen« i Dronningmølle.

Begge huse undergår i øjeblikket en mindre 
forvandling i takt med at de bliver moderniseret 
med nye møbler, hårde hvidevarer og maling.

En gennemgang af DLOs 10 ferieboliger har 
vist, at der enkelte steder er gået lidt for langt 
imellem vedligeholdelserne.

Derfor har fagforeningen for ledende med-
arbejdere i Coop og brugsforeningerne valgt at 
bruge en ekstra sum penge på en større moder-
nisering af i første omgang sommerhusene på 
Langeland og Dronningmølle.

I NYE KLÆDER
I »Ristingehus« er møblerne i spise- og dag-
ligstuen udskiftet til lyse træmøbler, gulvene 
bliver slebet og behandlet inden længe, og til 
foråret bliver huset malet inde som ude.

I »Hanen« er der kommet nye sofaer og læ-
nestole i stuen, og alkoven med små forbed-
ringer indbyder til leg og læsning. Køkkenets 
hårde hvidevarer er udskiftet, mens huset blev 
malet for to år siden og stadig fremstår flot.

Også i andre ferieboliger er der forandrin-
ger at spore. Mindre reperationer er nu fore-
taget, gamle lamper eller udslidte topmadras-
ser er udskiftet, så ferieboligerne optræder i 
god stand – klar til ferie, hygge og oplevelser.

HOLD EN UGES FERIE FOR 3.000 KR. 
Et ferieophold i et af DLOs ferieboliger er en bil-
lig fornøjelse, og det er helt bevidst. Ferieboli-
gerne er et medlemsgode til alle DLOs aktive og 
passive medlemmer.

Fx. koster en uges ophold i »Ristingehus« el-
ler »Hanen« kun 3.000 kr. eksl. el vinter, forår og 
efterår. I sommerferien koster en uges ophold i 
et af de to huse 4.000 kr. eksll. el.

Læs mere om DLOs ferieboliger på side 8.


