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HENNE-BOLIGERNE 

 

Ferieboligerne set fra vest 

Lions Varde har ansvaret for ferieboligerne ved Henne Strand. 

Før påsken 2019 afsluttes en indvendig renovering af alle boligerne. 
 
Indretning: Grundplanen i de 4 boligerne er principielt ens, men indretningen er for-

skellig. I den enkelte bolig er der en kombineret stue og køkken, 2 værelser, 1 bade-
værelse og et depotrum med garderobeskabe. 

Der hører 2 terrasser til hver lejlighed. En mod havet - på den er der havemøbler og 
en fast bænk. En på modsatte side af huset - på den er der også havemøbler og en 
fast bænk.  

 
Bolig 1 er indrettet til personer med handicap, som har behov for rådighed over en 

loftlift fra soveværelse til bad/toilet. Herved er antallet af sovepladser reduceret med 
en, til i alt 3. (se foto og skitse over lejligheden i "Galleriet"). 
Der er en transportabel lift i depotrummet. 

 
Boligerne 2, 3 og 4 er ens. Den eneste forskel fra bolig 1 er, at liftskinnen ikke er ført 

igennem til badeværelset. Hermed er der fortsat 2 sengepladser i hvert af værelserne.  
 

Alle boligerne har i den kombinerede stue og køkken et spisebord med fast bænk og 3 
stole, et sofabord, 2 lænestole og en sofa. Sofaen er en sovesofa, hvor der kan redes 
op til 2 personer - sengetøj ligger i et af garderobeskabene. Sengelinned skal dog 

medbringes af de aktuelle beboere. 
Desuden er der et fladskærms-TV, stereoanlæg og brændeovn. 

Køkkenet er udstyret med det mest nødvendige til almindelig madlavning, køleskab 
med en lille frostboks samt service og bestik til 6 personer. 
Badeværelse/toilet er stort og handicapvenligt. Her er tillige placeret en elektrisk 

vandvarmer. 
Der er rullemadras, dynetæppe og hovedpude til hver seng. 

 



       

 Vestvendt terrasse Østvendt terrasse 

Udlånsperiode: Boligerne stilles til rådighed for en uge af gangen. Indflytning fra lør-

dag mellem kl. 10.30 og kl. 12.00. Udflytning den efterfølgende lørdag inden kl. 
09.30. 
 

Husdyr: Husdyr må ikke medbringes. Blinde med førerhund kan - efter særlig 

tilladelse - tildeles en feriebolig (Kontakt Lions Varde). 

 
Rygning: Mennesker med allergi skal også kunne anvende boligerne. Derfor er  

RYGNING FORBUDT. 

Rygning foregår udenfor. 
 

Telefon: Der er ikke telefon i boligerne. Det anbefales at medbringe en mobiltelefon. 
 

Internet: Der er ikke Internetforbindelse i boligerne. 
 

EL-forsyning: Lys er altid tilsluttet. Øvrig strøm (komfur, varme, varmt vand) betales 
af beboeren med 10-krones mønter i måleren i entréen. Brugsanvisning findes ved 
måleren. Det er ikke tilladt at medbringe varmeapparater eller -blæsere. 

 
Beboerne skal medbringe: 

• Sengelinned – også til evt. opredning på sovesofaen i stuen. 
• Evt. ekstra tæpper samt nødvendigt, personligt handicapudstyr (segl til lift osv.) 
• Viskestykker, håndklæder, karklude, gulvklude, toiletpapir og køkkenruller. 

• Rengøringsmidler til: Opvask og rengøring på badeværelse. 
 

Rengøring: Boligerne skal afleveres i rengjort stand (som de blev modtaget). Slutren-
gøring kan bestilles hos boligernes faste rengøringshjælp (nummer på opslagstavlen) 
og betales direkte til denne. 


