Så er aftaler omkring bla. gulv i Portrummet på plads

17-01-2018

Der er nu endeligt aftalt hvordan gulvet i Portrummet bliver.
Det lykkede at få grønt lys fra Slots og kulturstyrelsen til at
genbruge et tidligere kirkegulv af teglsten fra Kirken i Sdr.Broby.
hvor man er i gang med en større renovering.

Teglstene er nu ankommet til Christiansmøllen.

Det er nu aftalt mellem kommunen, arkitekten, Lauget og håndværkerne hvordan det skal gøres.

I Cafekøkkenet og i Det handicapegnede toilet
laves der et pudslag af beton som efterbehandles med en coating som gør det rengøringsvenligt.
Planen for resten af Portrummet er at
der bliver lagt en bort af flensborgsten
(magen til dem væggene i møllen er
blevet repareret med)
De skal lægges på langs ad murene i
rummet. Som en markering af
vognportens kørespor.
Op ad væggen mod toilet/køkken og
parallelt op ad modstående vægge ned
langs cafeområdet.
De store flader :
1. Området imellem de to borte som
markerer køresporet
2. Og i hele cafesiden
fyldes med de større sten fra kirken.

De lægges i en retvinklet sildeben (som på foto ).
Dette mønster giver et godt og stabilt gulv
det giver mindst muligt spild, da der ikke skal
skæres på skrå af stenene
det er nemt at lægge.
Stenene lægges på fladen, så den slidte side
vender opad, ligesom de lå i kirken.
De er ikke beregnet til at ligge på højkant og de
har en “stribe” i leret på bagsiden, der på nogle
sten er ret ujævn.
Stenene rækker desuden længst, vi får den pæneste jævne overflade med denne løsning.
Og det vil se ud som om det altid har ligget der.

ELEKRIKER OGSÅ I GANG I MØLLEN:
Lauget, kommunen og elektriker aftalte de sidste installationer.
Der er trukket elkabel under det nystøbte gulv som fører ud gennem porten til brug for fremtidig udv. lys.
(ellers ville kablet senere blive ført synligt)
Har at det også gøres ved porten i den anden sideaf møllen inden gulvet er lavet færdigt, dels til evt.
belysning, dels til montering af evt. fremtidig varmepumpe i terræn.
Har også aftalt at det er nu vi skal have ført elkabel frem til den kommende svikstilling og det lys der skal
opsættes permanent. Der er ikke lavet stigrør til dette for nuværende.
I øjeblikket er det blot koblet på via løs forlængerledning til eltavlen.
Der skal også findes en løsning vedr. lys i hatten. Der skal jo foregå en del vedligeholdelses arbejde/
smøring deroppe.
SVIKSTILLINGEN:
Svendborg Erhvervsskoles afgangshold af tømrerlærlinge, som i deres skolepraktik har checket op på delene
af den gamle svikstilling og renoveret, nyproduceret og nymalet det tømmer der skal bruges til en ny De er
nu klar og ca. 10 mand starter op i denne uge med at montere Svikstillingen..

Den bærende rem rundt om møllen er på plads.

De første mange stk. Tømmer er ankommet.

