Kære gæst
Velkommen til GlamsBjergHus.
De 12 ferielejligheder på GlamsBjergHus er nyindrettet i en skøn kombination af
nordisk stil med fynske herligheder. Her mødes moderne bekvemmeligheder med
gammeldags håndværk.
Hver lejlighed er malet i en klassisk farve, valgt af farvearkitekten Christian Lauritzen.
Hver vægfarve gengiver farven på en plante eller blomst i den fynske natur.
Lejlighederne har fået navn efter denne plante.
På væggene hænger malerier af naturscener eller blomster. Ikke mesterværker, men
hvert penselstrøg er udført med kærlighed og tålmodighed. På sofaer og senge ligger
der håndstrikkede- eller hæklede tæpper. Her mærker du, hvor meget kærlighed, ro og
overskud, der indgår i dette håndværk.
Bliver du forelsket i en genstand i din lejlighed, siger du til, og vi finder en god pris til
dig.
Vi håber, at du nyder dit ophold hos os. En anmeldelse af GlamsBjergHus på
TripAdvisor vil gøre os glade. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og følge med
på Facebook og Instagram.
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Historien om GlamsBjergHus

Gæstgivergaard (bygget 1884) i 1905

Glamsbjerg Hotel 1920

Glamsbjerg Hotel 1917

GlamsBjergHus 2020

Siden brdr. Frederik og Niels Plum grundlagde et gæstgiveri i 1884, i forbindelse med
etableringen af Assensbanen, har der været et hotel her, hvor GlamsBjergHus nu står.
Efter to års renovering er Glamsbjergs smukkeste bygning kommet til sin ret, og vi
glæder os til at se dig.
I 1884 blev jernbanen Odense/Tommerup/Assens igangsat, hvorfor byen Glamsbjerg
opstod. Byen havde derfor brug for det, der dengang ikke var et særsyn i Danmark - et
gæstgiveri for de rejsende. Gæstgiveriet blev opført af brdr. Frederik og Niels Plum i
slutningen af 1884 her på grunden.
I 1907 erhvervede W.A. Carstensen Glamsbjerg Hotel og drev det i de næste 40 år.
W.A. Carstensen var en af byens stolte indbyggere, og han etablerede også
Glamsbjerg Friluftsbad i 1935 bag hotellet. Friluftsbadet er stadig i brug den dag i dag.
I december 1920 brændte hotellet. Det blev genopført og ligner stort set det, man ser i
dag.
I 1948 solgte W.A. Carstensen Glamsbjerg Hotel. I de følgende år havde hotellet
skiftende ejere, herunder Glamsbjerg Kommune og efterfølgende en stærk gruppe
lokale aktionærer. Den nuværende ejer Jens Poulsen købte hotellet i 2017 og valgte at
istandsætte GlamsBjergHus til den nye høje standard. GlamsBjergHus åbnede d. 8.
marts 2020.
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Faciliteter
Gratis Wi-Fi
GlamsBjergHus Gæst. Der er ingen password.
Kodelås
GlamsBjergHus er et moderne digitalt hotel. Inden ankomst har du modtaget en 4cifret personlig kode sammen med din booking. Koden giver dig adgang til de to
indgange ved GlamsBjergHus, til den grå port hvor der er et overdækket aflåst
område til opbevaring af cykler, barnevogn mm., samt naturligvis til din egen
lejlighed. Det er kun dig, der kender din kode. Du er naturligvis velkommen til at dele
koden med dine medgæster i lejligheden. Du kan lukke dig ind i bygningen på et hvilket
som helst tidspunkt.
Husk, at tjekke om døren til lejligheden er lukket rigtigt, når du forlader din lejlighed
– ellers udsender kodeboksen en varslingstone, som er generende for andre gæster.
Der er elevator til alle etager. Elevatoren har i øvrigt plads til cyklen, hvis du gerne vil
tage din cykel op i lejligheden.
Hver lejlighed indeholder en eller to 40” fjernsyn begge med indbygget Chromecast.
Sådan bruger du Chromecast:
Tænd fjernsynet. Scan QR koden på din mobil. Log ind. Du kan afspille fra Netflix,
udenlandske tv-kanaler mm. med dit eget login.
Et fuldt udstyret køkken
Her kan du selv tilberede mad herunder morgenmad. Med bl.a. elkedel, stempelkande
til kaffe, gryder, pande, knive, bestik, service, viskestykke og opvaskebørste. Hvis du
synes, der mangler noget, send os en mail på info@glamsbjerghus.dk eller skriv en
seddel og aflever den i receptionen.
Der er opvaskemaskine i 101 Konval, 106 Engkarse, 107 Havre og 209
Strandmandstro. Der ligger opvasketabs til startforbrug i plastspanden under
køkkenvasken. Er du hos os i længere tid, bedes du selv supplere op med ekstra tabs.
Badeværelse med sæbe og hårtørrer.
Hvis du mangler ekstra dyner og puder, send en mail til info@glamsbjerghus.dk eller
skriv en seddel og aflever den i receptionen.
Dyner og puder I lejlighedens vægseng er der to dyner, puderne finder du i skabet.
Sengelinned og dyner til sovesofa er i lynlås pose i skufferum under sofaen.
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Vaskerum i 104 og 204
På hver etage finder du et vaskerum til fri afbenyttelse, som indeholder:
•
•
•
•
•

Vaskemaskine – der er vasketabs i dåsen. Bor du hos os i længere tid, må du
rigtig gerne købe egen vaskemiddel.
Tørretumbler
Strygebræt og strygejern
Støvsuger
Remedier til gulvvask. Herunder moppe og spand.

Følg venligst anvisning på skiltene i Vaskerummet: Tøm tørretumbler for vand og
filteret for fnug, ryd op efter dig for at sikre at Vaskerummet altid er klar til den næste
gæst.
Der er egen vaskemaskine i 106 Engkarse, 209 Strandmandstro og en kombineret
vaskemaskine/tørretumbler i 107 Havre.
Skrald
Vi tømmer naturligvis skraldespandene i lejligheden i forbindelse med rengøring. Hvis I
er mange i lejligheden, må I rigtig gerne binde en knude på posen og aflevere den ved
affaldscontaineren mærket Lejligheder. Affaldscontaineren er bag bygningen, lige
forbi den udendørs terrasse.
Brætspil må gerne lånes fra reolen i Caféen. Dejligt hvis du stiller spillene på plads
efter brug og tjekker, at brikkerne ikke mangler.
Bøger findes på reolen. Det vil glæde os, hvis du når at fordybe dig i en bog under dit
ophold hos os.

Parkering
Der er privat parkeringsplads bag GlamsBjergHus. Parkering er gratis. Der er gratis
aflåst cykelparkering gennem facadens grå port.
Cykelparkering er gennem den grå port på Søndergade. Cykelparkering er gratis. Brug
den samme kode som til din lejlighed for at få adgang til cykelparkeringen.
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Restaurant og café
Restauranten serverer klassiske retter fra lokale leverandører, herunder kød fra
Grambogaard og fynsk øl fra Bryggeriet Vestfyn.

Morgenmad kan normalt tilkøbes i restauranten. Bestil venligst i forvejen på
mad@glamsbjerghus.dk eller på telefon.
•
•

Standard DKK 75,Luksus DKK 125,-

Åbningstider
Mandag og tirsdag:
Onsdag:
Torsdag – lørdag:
Søndag:

Lukket
17:00-21:00
12:00-21:00
10:00- 15:00

Bjergbrunch Hver søndag fra kl. 10:00-13:00.
Bestil i forvejen på mad@glamsbjerghus.dk
Torsdags langbord Hver torsdag fra 18:00 - 20:00.
Bestil i forvejen på mad@glamsbjerghus.dk
Se menuen og book på www.GlamsBjergHus.dk.
(Der tages forbehold for ændringer i menuen).

For at kontakte restauranten, ring på tlf. 64 72 14 09 - Tast 1

Der er kørestolsadgang til restauranten og caféen – benyt Tårnindgang og tag
elevator.
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Det grønne valg
Allergivenlig vask
I lejlighederne har vi valgt allergivenlige dyner og puder, og kvalitetsbomuldslagener
fra Beierholm. Som vaskeri bruger vi Centralvaskeriet – et bæredygtigt vaskeri, som
bruger svanemærkede vaskemidler.
Oplader til din el-bil
Vi har Glamsbjergs eneste (til dato!) oplader til el-biler, hvor der kan oplades 2 biler ad
gangen. El-standeren er placeret lige overfor vores hovedindgang. Vores stander er på
Clevers app og er Type-2 AC 11-22 kW.
Transport på egen energi
GlamsBjergHus er også et cykelhotel, og vi gør alt, hvad vi kan for at promovere
cykling fremfor bilkørsel! Vi har aflåst cykelparkering, aflåste skabe til opladning af
batterier fra el-cykler, trykluft til at pumpe dæk, løftegrej til cykelrengøring samt et
cykelværksted til gratis afbenyttelse for gør-det-selv cyklister. Det er muligt at tage
cyklen med op i lejligheden, i den rummelige elevator. Rengør venligst din cykel, inden
du tager den med op. GlamsBjergHus ligger i et meget cykelvenligt område med
mange biveje uden generende biltrafik.
Varmeforbrug
Bygningen er topisoleret i forbindelse med istandsættelsen. Vi bruger miljøvenlige LED
pærer i den udstrækning det er muligt.
Madspild
Vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse madspild. Det håber vi også, at du vil tænke på i
forbindelse med dit ophold hos os. Har du mad tilovers på afrejsedagen, så lad den
ligge i køleskabet og vi vil sortere den videre.
Genbrug
Vi elsker genbrug! Hvilket vi hele tiden har haft i tankerne i indretningen af
lejlighederne.
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God adgang
GlamsBjergHus er byens samlested og hjerte – og det forpligter. Mere end 15 pct. af
danskerne er berørt af en funktionsnedsættelse. God tilgængelighed er en
forudsætning, for at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med
alle andre. På GlamsBjergHus skal der være adgang for alle, herunder gangbesværet
og kørestolsbrugere.
Elevator og tydelig skiltning
Der er indgang gennem de elektroniske døre i Tårnindgang og herfra direkte adgang til
den store elevator. Elevatoren kører til alle etager på GlamsBjergHus, Stueetagen,
Restauranten, Caféen og til lejlighederne på 1. og 2. sal. I stueetagen er der
handicaptoilet såvel som puslefaciliteter for babyer. Bemærk at alle fællesområder er
videoovervåget.
GlamsBjergHus er lyst og venligt, og her er nemt at orientere sig også for svagtseende.
Der er gode skilte, som viser vej. Der er tænkt på akustikken, hvilket gør det nemt at
høre i Restauranten og til selskaber uden at det runger. Der er højtaler til
varslingssystemet monteret i hver lejlighed og fællesarealer.
Der er støttebøjler ved toiletterne i lejlighederne 101 Konval, 108 Kongebregne og 202
Erantis.
Der er luftventilation i hele hotellet.
Hygiejne
Der er håndsprit ved vores indgang samt på alle borde. Vores omgivelser holdes
naturligvis løbende rent efter alle kunstens regler. Vi spritter ofte dørhåndtag,
elevatorknapper og alle overflader af.

På toiletterne bruger vi håndsæbe i dispenser og papirservietter. Syng vores
vaskesang mens du vasker hænder – så passer tiden med rene hænder!
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Indkøb
GlamsBjergHus ligger midt på hovedgaden i Glamsbjerg. Det er nemt at handle
dagligvarer samt bøger og artikler fra materialisten. Vi har også en af verdens bedste
genbrugsbutikker.
ABC Lavpris Søndergade 70, Glamsbjerg. Åben indtil 19.00
Fakta Søndergade 61, Glamsbjerg. Åben indtil 21.00
REMA 1000 Søndergade 63, Glamsbjerg
Kirkens Korshær genbrug Østergaards Pl. 11, 5620 Glamsbjerg. Åben indtil 17.00
Glamsbjerg Bageri Søndergade 65, 5620 Glamsbjerg Åben indtil 17.00
Tankstationer
Circle K Odensevej 14, Glamsbjerg. Åben indtil 22.00
Shell Søndergade 36, Glamsbjerg. Åben indtil 20.00
OK Stengårdsvej 26, Glamsbjerg. Åben 24 timer

Seværdigheder
Vi har et stort udvalg af turistbrochurer ved receptionen. Biblioteket lige overfor
fungerer også som turistkontor og her kan du supplere op.
Egeskov Slot (35 minutter i bil)
Odense Zoo (28 minutter i bil)
Strøjer Samlingen (8 minutter i bil)
Hørvævsmuseet (6 minutter i bil)
Strand og Assens Haven (17 minutter i bil)
Helnæs og Torø Huse (28 minutter i bil)
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Nyttige telefonnumre
Ring 1-1-2 i nødsituationer.
Nærmeste hjertestarter: Glamsbjerg Fritidscenter Mågevej 7, Glamsbjerg
PLACERING Hjertestarteren hænger til højre, når du kommer ind.
Lægevagt
Du kan kontakte lægevagten i tidsrummet 16.00-08.00 samt i weekenden og på
helligdage. Du kan ikke møde op hos lægevagten uden at have ringet i forvejen.
Regionslægevagten: 7011 0707
Nærmeste hospital Sygehus Lillebælt Kolding og Vejle
Apotek Søndergade 70, 5620 Glamsbjerg. Telefon 64 72 31 54

Ordensregler
Et godt ophold forudsætter, at man tænker på ens naboer og på alle i ejendommen.
Derfor:
Henstilling af sager og opførsel i lobby og i gange
✓ Cykler, barnevogne og lignende placeres i gården. Indgang gennem den
grå port på hovedgaden. Cykler kan hænges på cykelstativerne i gården.
✓ Ved madlavning, tag særligt hensyn til eventuelle lugtgener for andre
gæster.
✓ Oprydning skal ske foran egen dør, og madrester og affald må aldrig
stilles uden for lejligheden.
✓ Efterlad aldrig ting, som kan brænde på gangene.
✓ Gå stille på gangene, hvis du kommer sent hjem til din lejlighed. Det
gælder også for børn.
✓ Stil støvsugeren på plads efter brug, hvis nu andre får brug for den.
✓ Bemærk også, at det er GlamsBjergHus’ vaskeri og ikke for andre end
dem, som bor her.
✓ Sengetøj og håndklæder vaskes på et professionelt vaskeri, medmindre
andet er aftalt.
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Udluftning og frisk luft
GlamsBjergHus ligger i et forureningsfrit område. Det er derfor en god ide at lufte ud i
din lejlighed dagligt. Vi anbefaler, at du minimum gør det 2 x 10 minutter hver dag.

Musikafspilning, støj og larm
Forskellige mennesker har forskellige mønstre. Respekter at dine naboer kan forventes
at gå til ro i løbet af en almindelig hverdagsaften.
✓ Begræns og dæmp musikafspilning efter klokken 22 og før klokken 7 om
morgenen.
Husdyr
Pga. allergi er der ikke mulighed for at medbringe husdyr.

Vaskeri
Der er vaskemaskine, tørretumbler, strygejern og -bræt og støvsuger på Vaskerum 104
på 1. sal og Vaskerum 204 på 2. sal. Du er velkommen til at bruge disse faciliteter.
✓ Det sker bedst, når alle hjælper med at passe på maskinerne f.eks. tøm
fnugfilter i tørretumbler, tøm for vand i vandbeholderen og sæt en ny pose
i støvsugeren når den er fyldt. Stil støvsugeren på plads efter brug, hvis
nu andre får brug for den.
Bemærk også, at det er GlamsBjergHus’ vaskeri og ikke for andre end dem, som bor
her.
Affald
Bor du i en lejlighed i en længere periode, ser vi gerne, at du selv afleverer dit affald
(især fra køkkenet). Der er en affaldscontainer mærket Lejligheder bag bygningen i
smøgen overfor Parkeringspladsen.

Rygning er ikke tilladt indenfor på GlamsBjergHus.
Evt. problemer meldes til Receptionen eller på telefon 64 72 14 09.
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Brandsikkerhed
Vi tager brandsikkerhed alvorligt på GlamsBjergHus. Vi har et topmoderne ABA
brandvarslingsanlæg med højtaler, som vi passer godt på.

Du skal derfor være opmærksom på flg.:

•
•
•
•

Alle former for levende lys dvs. stearinlys, fakler mm er forbudt både i
lejlighederne og på udendørsarealerne omkring GlamsBjergHus.
Alle former for rygning er ligeledes forbudt indenfor.
Der er monteret røgalarmer i alle lejligheder.
Opdager du røg eller brand, bedes du bevæge dig mod den nærmeste udgang
(se plantegning med nødudgang i din lejlighed og på gangene).
Kontakt derefter brandcentral.

Brandcentral 112
I hver lejlighed er der et brandvindue, der kan åbnes helt. Brandvinduet er markeret
med en lille rød prik nederst i midten.

Glamsbjerg Hotel brændte ned til jorden d. 13. december 1920. Der var heldigvis ingen
tilskadekomne, men bygningen måtte genopføres fra bunden.
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