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Sommerhuset har for nylig fået et 

brush up – bl.a. på baggrund af 
mange konstruktive henvendelser 
fra tidligere lejere. Huset har bl.a. 
fået græsslåmaskine, så nu er der 
mulighed for at øge tallene på din 
skridttæller og samtidig få en dej-
lig nyklippet græsplæne. Huset har 

også fået ny terrasse, så man kan 
nyde udsigten til og duften fra den 
nyklippede plæne. Hvis plæneklip-
ningen har givet sved på panden 
kan du også tage et brusebad, 
hvor der er kommet et nyt bruse-

forhæng, der nu når ned til gulvet, 
så du slipper for at tørre gulvet op 
efter brusebadet.  
 

Der er også kommet nye senge, 
nye spisestuestole, nye tæpper i 
stuen, solsenge og en Weber kug-
legrill. Der er blevet ryddet op i 

haven og plantet nye grantræer.  
 
Godt nyt til de musikglade 
For de musikglade er der anskaffet 
et nyt musikanlæg, som du kan 
koble din iPhone eller anden mobil-
enhed til. Og det er kun et udpluk 

af de mange forbedringer, som 
man kan glæde sig til. 
 
Charmen er bibeholdt 
Daglig leder af Broager Børnehave, 
Bodil Tornø, har været der efter 

istandsættelsen og hun var positivt 
overrasket: 
 

- Nu har jeg jo ikke set huset før 
istandsættelsen og forbedringerne, 
men huset fremstår helt klart me-
get indbydende og hyggeligt. Det 

er et lidt ældre sommerhus og den 
charme det giver er bibeholdt. Hu-
set har en super beliggenhed, det 
ligger meget ugeneret og der er 
kun 800 meter til det dejlige Ve-
sterhav. Der er masser af ud-
flugtsmuligheder, f.eks. Hvide 

Sande og Thorsminde, hvor Nis-
sum Fjord og Vesterhavet mødes. 
Er man til en hurtig bytur er der 
heller ikke langt til Ringkøbing, 
Herning eller Holstebro, fortæller 
Bodil Tornø. 

 
Dejligt personalegode 
Bodil synes, at feriefondens ferie-
boliger et dejligt personalegode, 
og hun har efterhånden besøgt 
pænt mange af husene. Huset i 
Kandestederne oser af halvfjerser 

retrocharme og kan byde på en 

dejlig cykeltur til Skagen. Midt i 
januar skal hun sammen med sin 
mand i sommerhuset i Bjerregaard 
i Hvide Sande og i marts gælder 
det sommerhuset på Sjællands 
Odde ved Nyrup Bugten. 

 
- Det er en skøn mulighed for at 
komme rundt og se forskellige ste-
der i landet og alle steder er alt 
bare i orden, fortæller Bodil Tornø. 
 

 
         

Feriefonden—Klegod 

Sommerhus i Klegod 
er blevet endnu bedre 

Tiden for booking af feriefondens ferieboliger nærmer sig. 

Det nye bookingsystem åbner den 24. januar og fristen 

for at byde ind på en bolig er den 29. januar. Her i Zoom 

ind har vi tidligere sat spot på det nye sommerhus i 

Handrup Bakker på Djursland. Denne gang ser vi nærme-

re på sommerhuset i Klegod ved Ringkøbing.  

Huset i Klegod med ny terrasse, en ryddet have og nyplantede grantræer. 

FAKTA 
    Fra 24. januar kan du 

oprette dig som bruger 
af feriefondens nye 
bookingsystem på son-
derborg.bookhus.dk og 
begynde at lægge ønsker 
ind for ugerne 18-39. 

    Lodtrækningen finder 

sted d. 30.1 – alle får 
besked. Efter den 1/2 
kan der igen frit bookes 
efter først til mølle. 


