
 

Selskabslokale  
 

Øster Skovhus 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Selskabslokale i Holstebro 
 

i hyggelige og naturskønne omgivelser 
  



Lokalet 
 
Øster Skovhus er et selskabslokale på en nedlagt landejendom i Holstebro. 
 
Bygningen er istandsat og fremstår indbydende og hyggelige. 
 
Lokalerne benyttes ofte til kurser, undervisning, foredrag, møder eller fælles 
morgenmad til blå mandag, dimensionsfest, konfirmationer, bryllup, 
barnedåb og fødselsdage.  
 
Der er indgang fra parkeringspladsen bag bygningen, hvor også 
børnetøjsbutikken SmåMennesker.dk findes.  
 
Faciliteterne er handicapvenlige med brede døre og god plads på 

badeværelset. Der er pusleplads på badeværelset.  

 

 
 
Vi er ikke et forsamlingshus, hvor alt service er ens, men der er service til 
mindst 60 personer og borde/stole til 70 personer. 
 
Der er et almindeligt køkken til anretning eller mindre madlavning. Det har 
alt hvad du brug for til at skabe en god servering og god fest.  
 

 



Priser januar 2020 
 
Lejen til et arrangement er kr. 1.900,-. 
Leje ekstra dag i forbindelse med arrangementet (pris per dag) kr. 600,-  
 
Reservationsgebyr udgør kr. 1.000,-. Eventuelt ødelagt inventar, service etc. 
modregnes reservationsgebyr, som tilbagebetales senest 30 dage efter lejen 
er afsluttet.  
 
Lejen er inklusive service, el, varme, vand, WiFi, toiletpapir, køkkenruller, 
blomstervaser, lysestager, håndklæder, viskestykker, karklude, sæbe, 
opvaskemiddel og relevante rengøringsartikler.  
Lejen er eksklusiv rengøring.  
 

- Velourduge 10 kr./stk. el. stofduge kr. 30 kr./stk. (inkl. vask/strygning) 
- ”Dagens Anledning” (2040 0250) - dekorationer og festkager  
- ”Slagter Lange” (9742 0309) - mad ud af huset (gratis levering med 

henvisning til os) 
 
Når arrangementet er afholdt, skal lokalerne rengøres og de gennemgås 
sammen med udlejer.  
Manglende rengøring afregnes med 200 kr./time.  
Rengøring efter aftale 800 kr. (se betingelser for rengøring) 

 
 
  
 
 
 
 



Det praktiske 
 

Leje og reservationsgebyr betales ved reservationen og lejeaftalen er først 
gældende, når lejekontrakt er bekræftet og beløbet er indsat i banken.  
 
Lokalerne er lette at finde. Du tager første indkørsel, som ligger 100 meter 
efter motorvejen på Skivevej blot 3 km fra Ringvejen i Holstebro. Det er den 
hvide gård, som hedder Øster Skovhus.  
 

 
 

Adresse: Skivevej 136, 7500 Holstebro. GPS: 56.388691, 8.662701 
 

Find og like os på Facebook på Øster Skovhus eller @Skivevej136 
 

Vi fremviser gerne og fortæller mere. Kontakt Trine Flørnæss på telefon 
2987 3386 eller send os en mail på trine.martin@hotmail.com. 

 
Lejekontrakten findes på flørnæss.dk under kontakt og Øster Skovhus 

 
 
Denne folder er senest revideret jan. 2020 


