Bogø Mølle: Restaureringsrapport 1.etape

Restaureringen af Bogø Mølle starter 10.sept. 2018. Der er byggemøde med møllebygger,
byggetilsyn og repræsentant for Bogø Møllelaugs bestyrelse. Møllebygger Daniel Skovgård, Frank
Steinbæk.
Fjernelse af gammel murrem med råd ved motor mellem kampestens- og murstensvæg.

13.sept.2018
Udskiftning af murrem og bjælkelag ved motor over kampesten. Mere råd i murrem end forudset
og udskiftning af trykimprægneret bjælke / optagning af større gulvflade, medfører et større
timeforbrug end afsat i aftalegrundlaget. Møllebygger skønner ekstraudgiften til 25 – 30.000 kr.,
svarende til et ekstra timeforbrug på 55 – 65 timer. Der er udfærdiget og underskrevet aftaleseddel
på ekstraarbejdet.
20.sept. 2018
Isætning af murrem omviklet med birkebark, reparation af bjælkelag.

25.sept. 2018. Genanvendelse og genetablering af gulv med håndsmedede søm.

27.sept. 2018
Byggemøde. Bjælkelag ved motor 95% Murrem ved motor 80%

Reparation af gulv 80%. Midlertidigt tag 60%. Tidsplan estimeret til 15 uger.
1.okt. 2018
Midlertiddigt tag og klargøring af plads til nedtagning af hat fremstilles udenfor
møllen. Klargøring af hat.
Mellemloftet. Det konstateres, at der mangler arbejdstimer til udskiftning af fodrem
og bjælkelag. Møllebygger skønner ekstraudgiften til 35 – 40.000 kr., svarende til et ekstra
timeforbrug på 80 – 90 timer. Der er udfærdiget og underskrevet aftaleseddel på ekstraarbejdet.

5.okt. 2018
Hæk / ribber fjernes fra møllevingerne.

10. okt. 2018
Hatten løftes af og anbringes forsigtigt på fundamentet. Midlertidigt låg løftes på.
Fint og professionelt samarbejde af møllebygger Daniel Skovgård og Kranfirma BMS,
alt klaret på a. 2½ time. Stor ros til Daniel Skovgård for hurtig reaktion på, at BMS
havde kran på øen.

11.okt. 2018
Byggemøde. Bjælkelag ved motor 95% Murrem ved motor 95% Reparation af gulv
95% Afrigning af vinger 100% Klargøring af plads til nedtagning 100% Klargøring af
hat til nedtagning 100% Midlertidig tag 100%. Grundet opsigelse kun en møllebygger.
Mulig tidsplan forlænget med 2-3 uger.
Uge 42: Ferie.

22.okt. 2018
Udskiftning af fodrem og bjælkelagsender, mellemloftet.

29.okt. 2018
Frank Steinbæk er ophørt i arbejdet. Kun en møllebygger på projektet. Fortsat
udskiftning af fodrem og bjælkelagsender.

1.nov. 2018
Byggemøde. Som sidst + Bjælkelag mellemloft 10%, Reparation af gulv 15%
Understøtning af mølle 20%. Tidsplan forlænget 2-3 uger. Rengøring udført af
frivillige. Nødvendigt med nedtagning af omgangen, da fodremmen skal udskiftes i
fuldt omfang. Aftaleseddel underskrevet.

16.nov. 2018
Byggemøde. Bjælkelag mellemloft 20% Murrem 5%. Dato for færdiggørelsen af 1.
etape usikker. Der mangler opstilling af stillads og ansættelse af ny medarbejder.
Restaurering af Bogø mølle midlertidig stoppet.

27.nov. 2018
Der ankommer stænger og metaldele til stillads.

28.nov. 2018
To møllebyggere ankommer og begynder at opsætte stillads.
29.nov. Byggemøde. Stillads 90%. Møllebygger Michael Jensen først nu direkte
involveret i Bogø Mølle. Vil skabe sig et overblik og melde revideret tidsplan ud.
30.nov. 2018
Ingen møllebygger.

4.dec. 2018 To møllebyggere.

13.dec. 2018
Byggemøde. Bjælkelag mellemloft 40%, Murrem 50%, Reparation af gulv 95%,
Understøtning 50%, klargøring til løft 50%, Fodrem 50%, Stillads 60%. Forventet
afslutning af 1. etape 31.jan. 2019.
3 møllebyggere. Åbning af sider. Udskiftning af fodrem

19.dec. 2018
Fortsat udskiftning af murrem og fodrem. Juleferie d.21.dec. til 7.jan. 2019.

10.jan. 2019
Byggemøde. Understøtning 100%, Klargøring til løft 85%, Udskiftning af fodrem 65%
Krøjering 5%. Reparation af krøjering og ottekantsring er i overvejende grad
værkstedsarbejde. Det vil være mest hensigtsmæssigt, at krøjeringen monteres i
samme arbejdsgang som montering af hatten. Reparation af lodret tømmer udføres
mest hensigtsmæssigt i forbindelse med udskiftning af spån og reparation af
bræddebeklædning og udsættes derfor.
Udskiftning af murrem og fodrem har bevirket behov for reparation af murværk.

24.jan. 2019
Byggemøde. Bjælkelag mellemloft 100%, Murrem 100%, Reparation af gulv 30%,
Understøtning 100%, Klargøring til løft 100%, Fodrem 95%, Aftagning af
understøtning 100%. Det vurderes at træarbejdet kan afsluttes 31.jan.2019. Pga.
frost tvivlsomt om murerarbejdet kan afsluttes 31.jan. Krøjering og ottekantsring til
restaurering som værkstedsarbejde.
Reparation af lodret tømmer udsættes til etape 4 sammen med bræddebeklædning og
spån. Understøttes midlertidigt.
5.feb. 2019
Murerarbejdet er gået i gang.

7.feb. 2019
Byggemøde. Træarbejdet på selve møllen er afsluttet. Tilbage står murer-/pudse/kalkearbejde, der forventes afsluttet inden den planlagte aflevering den 14. feb.2019.
Krøjering afmonteret og kørt på værksted. Dele af krøjeringen kan evt. genbruges.
Krøjering og møllehat skal sammenpasses nøjagtigt, og fremstilles og monteres
kontinuerligt. Krøjeringen er ikke færdig til afleveringen den 14. februar, der
tilbageholdes et passende beløb af betalingen, indtil det dokumenteres, at krøjeringen
er klar til montering. Ottekantringen vurderes til genbrug uden større reparationer.
14.feb. 2019
Afleveringsmøde. Restaureringen af 1. etape er færdiggjort til tilfredshed for begge
parter. Der tilbageholdes 55.000 kr + moms til dokumentation af færdiggjort krøjering
og ottekantsring er modtaget.

