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UDLEJNING AF KÆLDERLEJLIGHED  

  

  
Munklindevej 77, 7441 Bording  

  

Dollerisgård ligger i rolige landlige omgivelser i det centrale Midtjylland. Vi ligger 25 km fra 

Herning, 15 km fra Ikast, 25 km fra Viborg, 35 km fra Silkeborg og 7 km fra Flyvestation 

Karup. Og der er kun få km til Karup Å og flere Put and Take søer.  

  

Lejligheden, som er med egen indgang, er løbende blevet renoveret fra 2010 til 2012 og er 

på 35 m2. Rummet er opdelt i et køkken på 11 m2 og en stue/soveværelse på 24 m2.  

  

I køkkenet er der en spisekrog med et bord og fem stole. Der er køleskab med lidt 

frysekapacitet, keramisk komfur, emhætte og en opvaskemaskine.  

  

I stuen er der en hyggelig sofagruppe, TV, DVD, radio/CD afspiller og i soveafdelingen er 

der et klædeskab og to senge, som kan placeres som dobbeltseng eller delt. Der er 

mulighed for ekstra opredning med en madras.  

  

I forbindelse med værelset er der et vaskerum på 9 m2 og et badeværelse på 3,2 m2.   

  

Badeværelset, som er med gulvvarme, er indrettet med håndvask, toilet og brusekabine.  

  

Vaskerummet er fællesareal, da det også giver adgang til husets fyrrum. I vaskerummet er 

der installeret en vaskemaskine, en tørretumbler, en mikrobølgeovn og en skabsfryser, 

som kan benyttes af lejer.  
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I haven er der havemøbler og grill.   

  

Der er trådløst Internetadgang.  

Bemærk:  

Værelset er røgfrit.  

Der må ikke medbringes dyr, da gården selv huser flere katte.  

Lejen betales forud og afregnes i DKR. Lejen er inkl. linned, forbrug og slutrengøring.  

Indflytning kan ske efter kl. 1400.  

Afrejse skal ske inden kl. 1100.  

  

Priserne er inkl. linned, forbrug og slutrengøring  

  Døgn  Uge  

1 person  DKR 200,-  DKR 1.200,-  

2 personer  DKR 375,-  DKR 2.250,-  

Ekstra opredning  DKR 175,-  DKR 1.050,-  

Barn mellem 2-12 år  DKR 100,-  DKR 500,-  

Barn under 2 år  DKR 0,-  DKR 0,-  

  

Ved fast leje er prisen uden linned:  

Leje pr. md  Forbrug el  Forbrug vand  Forbrug varme  I alt pr. md.  

DKR 2.900,-  DKR 283,50 DKR 50,-  DKR 458,50  DKR 3.692,-  

Depositum udgør 3 mdr. leje = DKR 8.700,-   

Huslejen betales forud den sidste hverdag før månedsskifte   

  

  

Har ovenstående fanget din interesse, kan du rette henvendelse til:  

  

Per Dolleris Knudsen  

Munklindevej 77  

7441 Bording  

Telefon:  97 10 11 37  

Mobil:  20 86 53 11  

E-mail:  per@dolleris-knudsen.dk  

WWW:  www.dolleris-knudsen.dk  
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Stue og sengeafsnit.  

  

 

 

  
Stuen med udsigt til haven.  
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Køkken med spisekrog og udsigt til haven.  

  

  

  

 

Spisekrog med udsigt til haven.  

  



Ver februar 2021  

  

  
Køkken med komfur, opvaskemaskine, køleskab m.m.  

  

  

  

 

Køkken.  
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Badeværelse.  

  

  
Vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler.  


