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1. Respektér check-in og check-out tider 

Har du aftalt en bestemt check-in og check-out tid bør det overholdes. Normalt ser vi gerne at man 
checker ud før kl. 10, så der er tid til at klargøre værelserne til nye gæster. Husk at aflevere nøgle til 
værelset og lånte effekter. Du kan efterlade nøglen i nøglehullet til dit værelse hvis ikke værterne er 
på vandrehjemmet til at tage imod den.  

2. Rengøring 

Her på vandrehjemmet gøres der ikke rent på dit værelse under opholdet og du bedes derfor selv 
udvise god rengøringsstil. Der er rengøringsartikler til rådighed for dig, så brug endelig løs. I 
fællesområder rydder man op efter sig selv og holder generelt et højt hygiejneniveau – også på 
toiletter og baderum.   

3. Husk at tænke på lydniveauet 

Vis respekt for de andre gæster og naboerne til vandrehjemmet ved at justere lydstyrken. Det 
betyder egentlig bare at du taler i en normal tone, og ikke larmer i gangene.  

4. Vær social og omgængelig 

Er du på vandrehjem er der fællesområder hvor alle gæster kan opholde sig. En del af at bo på 
vandrehjem er det sociale liv og opholder du dig i fællesområder er det tilladt at hygge sig, grine og 
spille spil mv. Har du brug for en pause, er der masser af ro på dit værelse.  

5. Mad og madlavning ude og inde 

Alle gæster har mulighed for at lave mad i fælleskøkkenet, eller i udekøkkenet. Man kan frit sidde 
både ude og inde og spise, men man skal huske at rydde op efter sig. Du kan have din mad i 
køleskabet, men husk at mærke hvad der er dit og fjern gammel mad – også når du forlader 
vandrehjemmet. Du kan efterlade tørvarer (kaffe, sukker, mel osv.), samt dåser og flasker så længe 
der datomærkning på det, ligesom at du kan bruge af det der er i køkkenet.  

6. Spil, legetøj og andre effekter 

Vi gør alt for at der er legetøj, spil, og andre effekter til at lave sjove aktiviteter med. Du er 
velkommen til at efterlade noget som andre gæster vil kunne få glæde af. Dette kommer alle til 
gode. Du kan også bruge vandrehjemmets cykler. Vær sød at booke dem på aktivitetstavlen, så 
andre kan se at de er udlånt.  

7. Tænk på miljøet! 

Tænk altid på miljøet efter en ekstra gang. Vi affaldssorterer, sparer på vandet og strømmen, og 
håber du gør det samme. Om vinteren skal du huske at lukke for vinduet, men det er selvfølgelig 
tilladt at lufte ud.  

8. Pas på dit værelse og interiør 
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Pas godt på dit værelse og dets interiør under dit ophold. Vandrehjemmet forventer at rummet er i 
samme stand, som da du checkede ind, og du bliver naturligvis nødt til at betale for eventuelle 
skader.  

9. Aktivitetstavlen 

Hold øje med tavle i gangen og skriv gerne aktiviteter ned som du har lyst til at være fælles med 
andre om. Det kunne være udflugter, fodbold, rundbold, morgenbadning, fællesspisning. Husk da at 
skrive dit navn og mobilnummer så folk kan få fat i dig og koordinere.  

10. Drikkevarer og slik 

I perioder er der indkøbt drikkevarer, slik og chips mv. som man frit kan benytte sig af. Du skal dog 
huske at betale for dem. Vi overvåger og kontrollerer ikke, så vær sød selv at huske at betale for 
det du tager.   

11. Tyveri 

Tyveri er en dårlig ide – også på en ø. Sejerø er ikke kendt for tyveri, men det kan ske. Pas derfor 

på dine værdier. Forlader du vandrehjemmet bør du tage dine værdier med dig. Er du i tvivl om 

hvorvidt du er ejeren af en genstand, så er du det nok ikke. Bliver du udsat for tyveri, er der ingen 

forsikring der dækker.  

12. Brand og beredskab 

Det er vigtigt at du læser beredskabsplanerne der er ophængt på vandrehjemmet, så du er bedst 
muligt forberedt hvis der skulle opstå brand. Orienter dig rundt og bemærk flugtveje og placeringen 
af brandslukningsmateriel mv.   

13. Drikkepenge og donationer 

Du er bestemt ikke tvunget til at give drikkepenge med du er velkommen til det. Vandrehjemmet 
drives ulønnet og du kan være sikker på at dine bidrag vil blive brugt til at forbedre 
vandrehjemmets stand, indretning og mængden af tilbehør. Drikkepenge kan doneres på Mobile 
pay på nummer 2921 2366.  

14. Ferie 

Hyg dig, hold ferie og nyd livet – det er det du er her for.  

 

De bedste feriehilsner  

Louise & Jens 
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