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El forsyning på Drejet 

 

Kære familie, 

 

Vi, som Eriks familie har sammen drøftet spørgmålet om elforsyning på Drejet. Det 

var på søndagsmiddag den 14. Juli 2019 på Drejet og tilstede var: Ulla, Carina, Dan, 

Benjamin, Theo, Silja og lille Hjalmar... 

 

Vi syns allesammen at Drejet er et særlig paradis det skal blive bevaret  i de 

nuværende tilstand. Og at vi skal bevare ( og prøve at formidle til de kommende 

generationer ) den ånd der er på Drejet: enkelhed, natur, ro, afslapning og familie 

fælleskab.  

Hvis man ser på det, så skulle man synes: ingen elektricitet på Drejet, så vi er imod!  

 

MEN, vi synes meget om den indlæg skrivet af Pernille. Det havde en forsonende stil 

og var fornuftigt opbygget. 

 

Efter en god snak mener vi..... 

 

 at det skulle trækkes vider en el ledning fra 

pumpen / vand dims til huset. Det koster 

sandsynligvis ikke så meget. El kan så bliver 

brugt til:  

 a. Komfur. Et godt el komfur ( induktion f.eks. 

energisparende, hurtigt og sikkert i forhold til 

varme/brand) med en god ovn. Fordel er at alle 

bruge det. Nu er gaskomfuret nogen gang lidt 

farligt fordi på lavt blus går flammen ud og så 

kan der opstå et ordentlig stort problem. 

 b. El køleskab. Så slipper man den risiko at 

gassen er slut mit om natten og det hele bliver 

varmt op igen. Næsten alt kan læres men 

mange synes at det er lige lovligt spændende at 

tænde for køleskabet.  

 Miljømæssigt synes vi, at vi alle i samfundet 

skal slipper de  fossile brændstoffer og vi skal 

ud med gassen.  

 c. El kan bliver brugt til to elstik i 

soveværelset. Med eller uden nøgle de kan vi 

diskutere om. De kan så bliver brugt til 

medicinale ting. 

 d. En el stik i badeværelse, hvor de rigtige 

håndværkerne synes det er praktisk til at 

arbejde med maskiner osv. Så skulle vi også 

tænke på sikkerheden: hvad med El. og fare fra 

lynindslag? Skal der kommer en lynafleder? 

Og den risiko af overstrømmelse...vi skal ser 

på dette. 

          
 
 
 
Det kunne være en god plan at ha en diskussion i familie og snakke om de elektriske apparater 

det er ikke er ønsket på Drejet, fordi de ikke passer ved ånden på Drejet, nemlig enkelhed og 

ro. 
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Men hvis man vil bruge noget særligt medbragt apparat hjemmefra i sin eget uge, og man er 

alene, skal man forbyde det? Er det ikke mere at man tag hensyn til hinanden og tænker på det 

forbrug man har i forhold til os alle. 

 

Vi synes at man skal helst bare bruge al de solenergi så meget som muligt. Det skal ikke 

kommer mere el lamper på Drejet. Der er lys nok, lamper det virke på solenergi og ellers er der 

stearinlys nok.Det svarer til de oprindelige ånd fra Drejet igen. Og man kan også bruge små 

apparater det lader sig op på solenergi som f. ex. den Waka Waka , waka-waka.com. Se i 

gæstebogen, hvad Carina har skrivet tidligere om dette. (Og man kan altid gå i seng tidlige 

fordi man kan også står op meget tidligere, så følge man naturens lys.) 

 

Så ja elektrisk strøm til Drejet men MEGET begrænset. Men behøver ikke at bruge de el stik 

overhovedet. Man kan bare bevare den gode enkelte atmosfæren og så slipper man at bruge gas 

og slæbe med gasflasker. Naturligvis skal der også ses på forbrug og laves en oversigt over 

hvad det muligvis kommer til ar koste med anlæg og forbrug. ( dette også i forholdet med 

gassen) vil dette eventuelt påvirker kontingent? For os er det helt klart at man bruger MINST 

mulig elektricitet. 

  
 
 

Så synes vi også at det skulle ses på brændeovnen. Er den god til at varme huset, også i 

efteråret eller vinteren? Vi har vores tvivl og måske kan den skiftes ud med en der varmer 

huset mere, og er lettere til at tænde/ vedligeholdes. ( forresten , Dan talte senere i ugen med 

Dennis, skorstensfejere, og han fortalte at det er godt at ha en "vindhat" ovenpå skorsten som 

de kan levere og så skulle det brænde meget bedre og ha mindre træk ind/ud af skorstenen og 

beskytte for nedbør, fuglereder o.s.v.) 

 

Det er i store træk hvad vi syntes om el diskussionen in til videre. Lille Hjalmar slog en lille 

prut så han var også helt enig med det hele.... 

 

Det er så den mening fra Eriks familie, skrivet af en Hollænderen uden koloniale intentioner...

 
 

Hilsen fra Ulla, Carina, Dan, Benjamin, Christoffer, Theo, Åsa, Jany, Silja og Hjalmar.... 
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

http://waka-waka.com/

