
Nyhedsbrev om Ulvstugan Oktober 2019 

Nyhedsbrev vedrørende arbejde udført af arbejdsteamet for Ulvstugan. 
Arbejdsholdet har igen været i gang og bestod af Peter Skov, Steen Hansen, Birgitte Duun og Ejner 
Tams. 
Da vi ankom, var der kommet nyt forråd af brænde. Det tog dog ikke så lang tid at få ryddet op og 
stablet brænde, men det er hårdt arbejde. 
 
Træfældning: 

 Buskene ved garagen er fjernet igen. 

 Også ved jordkælderen er der nu ryddet for buske. 
 
Indenfor: 

 Denne gang har køkkenet fået en omgang. Væggene er vasket ned med 3 dobbelt salmiak og 
slebet ned. Alle væggene og døre i køkkenet er nu malet med et fantastisk resultat til følge. 
Dejlig at se på. Gangen mellem bad og toilet har også været under malerpenslen, så alt er nu 
nyistandsat. 

 Nogle af køkkenelementerne er rengjorte (nåede ikke alle). 

 De nye stole i spisestuen har alt for hurtigt fået nogle grimme pletter. Hvis man taber noget på 
møblerne, så vask det af med det samme. Har man små børn med, så læg et håndklæde på 
stolen. Der var også spildt noget stearin-lignende på sofaen i stuen, som var enormt svært at 
fjerne. Gør rent efter Jer, så prisen på lejen kan holdes nede. Og for at de næste gæster ikke 
skal gøre det for Jer. 

 Vi nåede også at få rengjort afløbene fra køkken og badeværelset, men det viste sig, at der 
skulle en professionel spuling til for at få hul igennem. Dette er nu også udført i uge 43, hvor 
Steen Hansen var gæst med familien i Ulvstugan. Tak fordi du hjalp til i din ferie.  

 Gangen op til 1.salen er under renovering. Der er sat en ny karm på, og der er blevet malet. 
Det er nu venligere og lysere at benytte trappen. Dette arbejde fortsætter ved næste 
arbejdsweekend. 
Husk aldrig at efterlade en tom brændekurv i huset. 

 
Udenfor: 

 Der er fjernet en del gammelt råddent træ, efter renoveringen af gavlen er påbegyndt. Vi 
håber, den bliver færdig her sidst på året. 

 
Andet: 

 Der er væltet et stort birketræ ved siden af indkørslen, som vi bør fjerne. Det må blive næste 
gang, da vi ikke havde en stor motorsav med. 

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

 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” 

 Den nye vej til Ulvstugan er nu endelig helt færdig.  

 Vi vil forsøge at udarbejde en arbejds- og vedligeholdelsesplan for de næste 5 år. 
 
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. 
 
Arbejdsteamet v/ 
Husansvarlig Birgitte Duun 
 


