
Nyhedsbrev vedrørende arbejde for Ulvstugan September/oktober 2022.   

Kære medlemmer af sportsfiskerforeningen og især brugere af Ulvstugan. 

  

Arbejdsteamet bestod denne gang af Steen Hansen, Carsten Petersen, Peter Skov og Ejner 
Tams. (Husk at andre er velkomne til at melde sig til arbejdsteamet)  
  
Arbejdsteamet har igen været i Ulvstugan for at vedligeholde vores lille perle i Ulvhult i Sverige. Vi 
var der også i maj i år. Huset ligger jo et sted , hvor der er skov  hele vejen rundt om huset, 
således at vedligeholdelse og rengøring er nødvendig (løvfald). 
 
Huset skal afleveres, som det forventes at blive modtages ved ankomst . Nogle er bedre til at 
overholde dette end andre, men vær opmærksom på, at alt hvad der ødelægges eller beskadiges 
eller ikke rengøres, skal foreningen selv betale eller andre rengøre. 
Derfor fortæl arbejdsteamet, hvis I kommer til at beskadige noget, så vi kan få det repareret eller 
erstattet. 
Arbejdet med skorstens reparationen er nu afsluttet og skorstensfejeren har godkendt den nye 
installation. Brændeovnene i begge stuerne kan nu igen anvendes. 
  
Christian Tulstrup har igen været konsulent på installation af flere ting i huset bl.a. i 
pumpekælderen, hvor der er opsat en varmevagt til at holde dette frostfrit. 
Der vil blive indkøbt specielle el-pærer til pumpehuset idet der er 400v i stikkontakten. 
Arbejdsteamet har stablet 5 kubicmeter brænde og  ryddet op i garagen, og forventer så at vores 

gæster altid rydder op efter sig.  

Vi har pumpet cyklerne og de er nu anvendelige. 
Der er nu ryddet hele vejen rundt om ”skuret” og dækslet til septiktank er frigjort således vi kan få 
den tømt når tid kommer. 
  
Der var sprunget meget i skov - rigtig meget i skov.Så det var et stort arbejde igen at få styr på 
omgivelserne omkring huset. 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 komme igang, men det var hårdt 
og et meget værdifuldt arbejde. 
  
Træfældning og andet praktisk: 

 Buskene ved lygtepælen er igen fjernet og det giver det dejligste lys til den nye bålplads, 
som er rykket lidt af hensyn til strømforsynings ledningen. 

 Også ved jordkælderen er der igen ryddet for buske så den igen kan ses. Vi skal have 
skiftet hele den venstre karm, som desværre er rådden. Hvis nogen har mod på det er I 
meget velkomne. 

 Også denne gang var der opgaver med at stolene i spisestuen havde fået alt for mange 
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 venligst rent efter jer, så prisen på lejen kan holdes nede. Og 
for at de næste gæster ikke skal gøre det for jer. (Vi fandt en masse forskellige slik papir 
stykker mellem puderne i stuen). 
  

 Gangen op til 1. salen er jo blevet malet 2. gang . Siderne er lukket med en plade således 
trappen er dejlig at gå op ad.  



 Der blev igen kittet og malet resten af vinduer og døren mellen stuerne kan nu lukkes 
hvilket den jo også skal kunne.  

 Husk aldrig at efterlade en tom brændekurv i huset. 
  

 Vi skal også have malet vinduerne på 1. sal udvendig over hovedindgangens tag., men vi 
har lige en udfordring i at komme derop. (Gode råd modtages) 

 Indkørslen er nu rigtig flot og skal bare vedligeholdes således den ikke gror helt til igen. Vi 
har opsat en ny postkasse hvor nøglen er i nøgleringen lige ved køkkendøren. 

 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.  
  
Arbejdsteamet /  
 


