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Bøgebjerg shelters i Brundby på Samsø 
 
 

Bøgebjerg 
Bøgebjerg er en bevokset bakketop i Brundby med to sheltere ”Møllestubben” og en traditionel 
udendørs shelter. 
 
Møllestubben er stubben af en tidligere mølle, der er renoveret og indrettet som shelter med fem 
sovebrikse hver med bredde på ca. 115 cm. Du/I skal selv medbringe liggeunderlag, idet der ikke 
er madras.  
Bemærk: Hvis du ”kun” booker 2-3 brikse i Møllestubben, kan det ske, at du skal dele Møllestub-
ben med andre. 
 
Den traditionelle shelter har plads til to voksne og to børn. De indvendige mål er bredde ca. 220 
cm og dybde ca. 225 cm. Der kommer ikke andre grupper/personer i shelteren, mens du/I har den.  
 
Der er på Bøgebjerg maksimalt plads til 10 overnattende personer. 
 
Vær opmærksom på, at Bøgebjerg er et offentligt udsigtspunkt, og at der derfor kan komme andre 
på pladsen, mens I er der. 
 

Adresse og parkering 
Bøgebjerg shelterne ligger på adressen Mejerivej 40, 8305 Samsø. Der er sti fra vejen op til 
shelterne (ca. 100 m). 
Parkering af bil kan ske på Mejerivej 10 ved det gule klubhus. Der er sti fra klubhuset og op til 
shelterne (ca. 200 m). 
Det er tilladt at køre til shelterne og sætte bagage af via Mejerivej 40, men parkering af biler er 
ikke tilladt ved shelterne. 
Cyklister kan trække og parkere ved shelterne. Letteste adgangsvej er ad stien ved Mejerivej 40. 
 

 
Adgangsveje til shelterområde på Bøgebjerg er markeret med gult 
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Forespørgsel om ledige datoer 
Vi besvarer gerne forespørgsler om ledige pladser på specifikke datoer og med oplysning om antal 
personer hhv. o/u 5 år. Børn indtil 5 år deler briks med en betalende voksen i Møllestubben. 
 

Reservation 
Send e-mail til shelter@brundby.dk med følgende informationer: 

• Ankomstdato 

• Afrejsedato 

• Antal personer (o/5 år) 

• Antal børn (u/5 år) 

• Navn på betaler 

• Postadresse 

• Telefonnummer 

• Evt. antal poser med brænde (kan også købes på stedet) 
 

Bekræftelse og betaling 
Når du har modtaget bekræftelse på, at dine ønskede dage er ledige, har du 24 timer til at 
foretage betalingen. Når din betaling er modtaget, er reservationen bekræftet.  
 
Betaling via MobilePay til 950259 ”Brundby Shelter” eller 
straksoverførsel via bank til 9570-13146500 
 

Priser 
Overnatning: 50 kr. pr. person/nat (over 5 år). 
Børn indtil 5 år gratis og ved booking i Møllestubben deler de briks med betalende person. 
Brænde: 40 kr. pr. pose.  
 

Afbestilling og refusion 
Afbestilling sker til shelter@brundby.dk.  
Fuld refusion ved afbestilling indtil 14 dage før aftalt dato for ankomst, herefter ingen refusion.  
 

Ankomst- og afrejsetidspunkt 
Skæringstidspunkt for ankomst og afrejse er kl. 12:00 således at der er rådighed over booking fra 
kl. 12 på ankomstdag til kl. 12 afrejsedag. 
Afrejsende skal på dette tidspunkt være færdige med rengøring, og bagage skal være fjernet fra 
shelterne. Det er naturligvis tilladt at opholde sig i området. 
 

Adgang til brugsvand og toilet/håndvask 
I BBUI’s klubhus på Mejerivej 10 (den gule bygning nedenfor Bøgebjerg ved legepladsen) er der 
toilet og håndvask. Der er toiletpapir, håndsæbe og -sprit. 
Vand til aftapning findes på bagsiden af klubhuset.  
På klubhuset er der også en udendørs stikkontakt. 
 

mailto:shelter@brundby.dk
mailto:shelter@brundby.dk
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Eget telt er ikke tilladt 
Det er ikke tilladt at opsætte eget telt. Det gælder både for Bøgebjerg ved shelterne, de omkring-
liggende områder og på sportspladsen. 
 

Grillplads på Bøgebjerg 
Det er ikke tilladt at lave bål på Bøgebjerg.  
Bålfadet oven på møllehjulet må gerne benyttes, men det må ikke flyttes fra sin placering oven på 
møllehjulet. Vær opmærksom på, at bålfadet er HELT slukket, inden I forlader området. 
Der er poser med brænde på shelterpladsen. Pris 40 kr. pr. pose overføres til MobilePay til 950259 
”Brundby Shelter” 
 

Bålplads ved klubhuset 
Bålpladsen ved klubhuset er til fri afbenyttelse. 
Vær opmærksom på, at der kan komme andre ”udefra”/fra byen og benytte bålpladsen. 
Det er ikke tilladt at tænde bål, hvis det blæser med hård vind (ca. 10 m/s) eller derover. 
I tørkeperioder skal man desuden være ekstra opmærksom eller helt undlade at tænde bål. 
 

Ladeboks 
På BBUI’s klubhus på Mejerivej 10 findes en vægmonteret ladeboks (ABB Terra) med type 2 udtag, 
op til 22 kW og IP54 certificeret, som kan benyttes - se billede af ladeboks og placering på gavl. 
 

   
 
I skal selv medbringe ladekabel.  
Der er endnu ikke tilsluttet en app-løsning for selvbetjening og derfor bedes ønske om anvendelse 
af ladeboksen oplyst i forbindelse booking af shelter. 
 

Musik/støj 
I tidsrummet kl. 22:00 – 07:00 skal der være ro. 
 

Handicappede/handicapvenlighed 
Området er ikke handicapvenligt. 
 

Hunde 
Hunde er tilladt i snor i den udendørs shelter. Hunde er ikke tilladt i Møllestubben. 
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Ophold på eget ansvar 
I forbindelse med leje af shelter er der ikke fra udlejers side tegnet forsikring til dækning af 
person-/tingskade, som måtte opstå for lejer eller dennes ledsager(e). 
Lejer er selv ansvarlig for person-/tingskade, og eventuel forsikring heraf. 
 

Skader 
Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører lejemålet. 
Lejer er forpligtet til at erstatte alle skader, forvoldt som følge af lejers eller dennes ledsager(e)s 
brug af det lejede. 
Opstår der skader i lejeperiode, skal udlejer kontaktes på tlf. 5134 7252. Skader vil blive udbedret 
for lejers regning. 
 

Rengøring/oprydning 
Møllestubben: Feje gulv og tørre borde/bænke af. 
Udendørs shelter: Feje gulv. 
Rengøringsartikler forefindes på toilettet ved klubhuset. 


