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Nyhedsbrev vedrørende arbejde udført af arbejdsteamet for Ulvstugan. 

  

Arbejdsholdet har igen været i gang og bestod af Steen Hansen, Birgitte Duun, Peter Skov og Ejner Tams.  

  

Nu er Coronaen der har drillet os lidt i forhold til at vedligeholde vores lille perle i Ulvhult i Sverige endelig 

på retur. Vi har ikke været der i næsten et år. Det er lang tid når huset et sted langt ude i skoven skal 

vedligeholdes. 

Det var en fornøjelse at se hvor ordentligt der var efter de sidste gæster da vi ankom til huset. 

Her skal der lyde en stor tak til Christian Tulstrup for et kæmpe arbejde med flere ting i huset bl.a. i 

jordkælderen og med brænde. Tak for det. 

Selv nede i udhuset var alt sat pænt sammen og der var fejet og cyklerne var OK! Håber virkelig alle kan sige 

det samme når de/I ankommer. 

  

Da det var tidligt på var der ikke sprunget meget i skov og skyndte os at nedlægge det der var. Det tog dog 

ikke så lang tid at se situationen fra den positive side få opgaverne fordelt i forhold til hvad vi kunne nå 

denne gang og kom igang, men det er hårdt arbejde. 

  

Træfældning og andet praktisk: 

• Buskene ved lygtepælen er fjernet og det giver et dejligt lys til den nye bålplads som er rykket lidt af 

hensyn til strømforsynings ledningen. 

• Også ved jordkælderen er der nu ryddet for buske så den igen kan ses. Vi skal have skiftet en del af 

karmen, som desværre er rådden. Bundstykket er skiftet af Christian så den skal bare males. Det nåede vi 

ikke denne gang. 

• De nye stole i spisestuen der alt for hurtigt havde fået nogle flere grimme pletter. Disse pletter er 

næsten umulige at fjerne efter så lang tid. Husk hvis man taber noget på møblerne, så vask det af med det 

samme. Har man små børn med, så læg et håndklæde på stolen. Gør rent efter jer, så prisen på lejen kan 

holdes nede. Og for at de næste gæster ikke skal gøre det for jer. 

• Gangen op til 1. salen er jo blevet malet 2. gang der er lukket med en plade således den er rigtig fint 

og er dejlig at gå op ad trappen på. 

• Der blev også kittet og malet vinduer hvilket var meget tiltrængt.  

• Husk aldrig at efterlade en tom brændekurv i huset. 

  

Huset udvendigt: 



• Vi skal også have malet vinduerne på 1. sal udvendig, men vi har lige en udfordring i at komme 

derop idet der er lige over indgangen. 

• Indkørslen er nu rigtig flot og skal bare vedligeholdes således den ikke gror helt til igen.  

• Husk at der står flere cykler i udhuset til fri afbenyttelse. Efterlad dem altid i brugbar stand igen 

også selvom du ikke har brugt dem. (De må godt tjekkes selvom de ikke bruges det kan jo glæde andre der 

vil bruge dem.) 

• Vi vil sætte stor pris på, at man skriver eller ringer, når noget er gået i stykker, eller der opdages fejl 

og mangler ved Ulvstugan.  

Se hjemmesiden ”FLS Club” hvordan tilbagemeldingerne sker.  

• Har du været inde på vores nye hjemmeside for nylig? Den er et besøg værd. Kom med gode ideer 

og indlæg som kan gavne fællesskabet. 

  

  

  

NÅR MAN SKRUER OP FOR VARMEN I BADEVÆRELSE, TOILET OG KØKKEN, SÅ HUSK AT SKRUE NED TIL 10 

GRADER INDEN AFREJSE, ELLERS FÅR VI EN KÆMPE EL-REGNING. DEN ER STOR NOK I FORVEJEN. Lad være 

at slukke knappen på radiatoren, men kun skrue ned.  
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