
Det Nye X-Hus              Mindre og mellemstore delprojekter 

Vi har professionelle håndværkere til at bygge hovedprojektet ”glashuset”. Men 
projektet indeholder også en række mindre og mellemstore delprojekter, hvor vi 
håber at lokalområdets små og store handymænd og –kvinder vil give en hånd med. 
 
Vi har i første omgang lavet en liste med 9 delprojekter.    
De første 4 af disse løser vi/starter vi på lørdag den 17. december 2016 kl. 9 – 13. 
 

Projekt 1  
Ombygning af det tidligere Lokalhistorisk Arkiv til 
motionsrum 

 
 
Hele det gamle lokalhistorisk arkiv og depot i enden af gymnastiksalen skal ”udhules til 
et stort rum”. Det betyder nedbrækning af vægge og lofter, og senere genopretning af 
vægge og gulve. 
Mellemstor opgave 
Søges: Frivillige med lyst til nedbrydning og genopførsel at lokalerne 
             Opgave der nok vil koste en del mandetimer, men jo flere vi er, desto hurtigere    
             løses den – opgaven kommer nok til at strække sig nogle måneder ind i 2017. 
Start: 17. december 2017  
 

Projekt 2  
Det gamle fysiklokale - isætning af dobbeltdør og flytning af 
arbejdsbord 

 
 
I det tidligere fysiklokale, skal vi have taget et stort vindue ud, have fjernet den nederste 
del af væggen (løses af håndværker), og isæt en dobbeltdør. Derudover skal 
arbejdsbord i midten flyttes over til væggen.  Senere bliver der mulighed for at hjælpe 
med at indrette rummet til fælles åbent værksted. 
Mindre overskuelige opgaver 
Start: 17. december 2017 
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Projekt 3  
I det nye husflid – nedtagning af håndvask, og opsætning af 
tekøkken 

  
 
I det nye husflid skal den gamle stålhåndvask nedtages, og i stedet tages tekøkken fra 
det tidligere lærerværelse og sættes op. VVS-del af opgaven er aftalt. 
Mindre opgave 
Søges:  2 frivillige der vil bruge 5-10 timer på at løse opgaven 
Start: 17. december 
 

 

Projekt 4  
Nedtaget af resterende loft i Teknikgang 
Loftsplader i teknikgang er taget ned pga. 
vandgennemtrængning 
Vi skal have taget resterende trækonstruktion, og ikke-
fungerende ventilation ned.  
 
Senere skal vægge skal pudses op og vægge/loft males 
Mellemstor opgave 
Start: Nedtagning 17. december 
          Pudsning og maling af vægge og loft februar/marts 2017 
 

 

Kommende opgaver: 
Projekt 5:  Maling af vinduer og døre udvendigt – forår 2017 
Projekt 6: Renovering/Maling af scenerum – Fra marts 2017 
Projekt 7: Diverse maleopgaver – Fra februar 2017 
Projekt 8: Renovering af væg P-Plads mod Birkevej – Forår 2017 
Projekt 9: Generel klargøring af grønne nærområder – Forår 2017 
… og der kommer nok et par stykker mere  

 

 


