Velkommen til sommerhuset i Blåvand
Grundlæggende har jeg stor tillid til mine medmennesker,
så jeg har ikke brug for formularer, forsikringer og underskrifter, men jeg vil gerne vide hvem og møde dem, som
skal bo i huset.
Min far byggede huset i 1960. Det har aldrig tidligere
været lejet ud, men ejendomsskatten er nu så høj, at min
sygeplejerskeløn ikke rækker til dette også.
Simple living kan her praktiseres.
Der findes ikke opvaske/vaske/kaffemaskine. Der er koldt vand i køkkenet, i badeværelset er det
muligt at tage et hurtigt brusebad, da der er en lille varmtvandsbeholder. Som eneste opvarmning
er der brændeovn i stuen. Der er ingen postkasse, radio og tv.
Som følge af fravalg af alle disse ”bekvemmeligheder” er tiden jeres.
I køkkenet er der Neutral opvaskemiddel, salt, sukker, kaffefiltre, det mest nødvendige. I behøver
ikke tage viskestykker, karklude, køkkenhåndklæder med. Det snavsede lægges i en stak ved
afrejsen.
Ovnen tændes ved at skrue op på tp knappen, samtidig holdes den lille runde knap inde, mens man
sætter tændstik til det lille hul midt i ovnen. Hold kappen inde ca. 10 sek., indtil man hører en lyd
af, at at ovnen tændes. Kontroller ved at kigge ind nederst i siden af ovnen.
Til det runde hvide havebord er der i et køkkenskab nogle runde duge. Hvis solen skinner, giver
det generende genskin uden dug.
Der er 2 voksendyner og puder i sommerhuset.
Når den forhåbentlig solrige, vesterhavsblæste ferie er slut om søndagen, gøres køleskabet rent, og
gulvene fejes, det er alt. Stuegulvet må meget gerne fejes i løbet af ugen, da sandet er lidt hårdt
ved det gamle korkgulv.
Der er afrejse kl. ca. 10 om søndagen og ankomst ligeledes om søndagen ved 16-tiden, hvor jeg er
i huset, med mindre andet aftales på mobil 30137426 / 20459235.
Prisen er i juni, juli og august 2800 kr. pr. uge som overføres til min konto, 7700 1378801.
I maj og september koster en uge 2000 kr., men eftersom der kun er brændeovn i stuen, skal vejret
helst være nogenlunde.
Håber, I vil få en god ferie ved Danmarks vestligste punkt. Gåturen til og op i fyrtårnet er at
anbefale, ligeledes en tur over Kallesmærsk hede (i bil, da det er vanskeligt at cykle turen på
almindelig cykel).
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