Prostkvarnsgatan 16
Vad

När

Vem (huvudentreprenör)

Detaljer

Bergvärme

2010 Johan Persson Rör & Värme AB

Värmepump: IVT Greenline HE E14 (Effekt: 14,1 kW)
Varmvattenberedare: IVT (500 liter)
Borrhål: 210 meter

Garageport

2010 Jönköpings Mix & Tech AB

Garageport: Crawford ("g60 Line")
Motor: Crawford ("Ultra") (fjärrstyrd)

Tvättmaskin

2010 Eget arbete

Tvättmaskin: Bosch

Häck

2010 Eget arbete

Ny häck ut mot gatan.
Sort: Häckoxbär

Kök

2011 Skoglunds Inredningar

Kök: Ballingslöv ("Studio Ek Natur")
Ugn, mikrovågsugn, induktionshäll, kyl, frys: Miele (rostfria)
Fläkt: Thermex ("Ronda")
Blandare: Oras
Kakel: Konradssons Kakel, CC Höganäs (stålmosaik)
Golv: Forbo ("Marmoleum")
Platsbyggd hylla i hörn.
Spotlights i tak.

Takkupa

2011 Thoréns Tak & Byggservice AB

Ny takkupa.
Fönster: SP Fönster
Spotlights i tak över trappa och utanför badrum.

Yttertak

2011 Thoréns Tak & Byggservice AB

Komplett takbyte inkl. papp, läkt, takpannor, fågelband.
Takpannor: Benders ("Exklusiv 1-kupig Candor")
Plåtarbeten: Bandat plåttak på takkupor, takfot på gavlar, vindskivor, takhuv,
hängrännor, stuprör

Walk in closet

2011 Thoréns Tak & Byggservice AB

Walk in closet i master bedroom.
Inredning: Elfa.

Vindslucka

2011 Thoréns Tak & Byggservice AB

Nedfällbar vindslucka i klädkammare.

Altandörrar

2011 Thoréns Tak & Byggservice AB

Dörrar: SP Fönster (enkeldörr från kök, dubbeldörrar från matrum)

Altandäck

2011 Eget arbete

Altandäcket täcker hela gaveln. Trappor ner till gräsmattan runt hela däcket. Totalt
ca 50 m2 exkl. trappor.
Mycket stabil konstruktion med 21 st plintar, dimensionerad för påbyggnad med
uterum.
Trappor runt hela altandäcket gör att räcke inte behövs.
Avsaknaden av räcke gör det är möjligt att bygga ett uterum med skjutdörrar åt alla
håll. Detta ger en betydligt luftigare känsla jämfört med alternativen att ha
öppningsbara fönster eller skjutdörrar med ett räcke utanför. Trapporna fungerar
även som utmärkta sittplatser i kvällssolen.

Staket

2011 Eget arbete

Staket runt halva tomten uppbyggt av horisontella tryckimpregnerade reglar (45 x
45). Övrig tomtgräns avgränsas med häckar. Djupt dike grävt utmed husets södra
långsida för placering av plintar till staketet. I diket placerades först en fiberduk och
sedan ett dräneringsrör. Därefter utplacerades plintarna och diket fylldes med
makadam. Syftet med diket är förutom att underlätta utplaceringen av plintarna
även att dränera bort dagvatten från högre liggande terräng. Dräneringsröret
mynnar ut i norra hörnet av tomten.

Badrum

2012 Badhuset i Jönköping AB

Våtrumsintyg: BKR
Kommod, spegelskåp, högskåp: DuoBad
Porslin (handfat): Villeroy & Boch
Blandare (dusch, handfat), vägghängd toalett, handdukstork, massagebadkar: Hafa
Kakel, mosaik: Konradssons Kakel
Fläkt: Pax ("Passad 30")
Underhållsvärme och belysning i massagebadkar.
Spotlights i tak.

Marksten & murar

2012 Eget arbete

Membran: Markduk ("N1")
Bärlager: Bergkross (0 - 18)
Sättlager: Stenmjöl (0 - 4)
Marksten, murar, fogsand: S:t Eriks
Grindstolpar, gjutjärnsgrind: Benders
Ny brevlåda placerad på fundamentet vid grindstolpe.
I samband med utgrävningen för markstenen ändrades lutningen på ytan från att ha
lutat mot huset till att luta från huset.

Planteringar

2012 Nyströms Trädgård AB, Eget arbete

Planteringar i odlingslådor uppbyggda med murstenar (mot staket och utanför kök).
Trädgårdsarkitekt: Nyströms Trädgård

Stubbfräsning

2012 Stubbfräsaren Yngve Edvardsson i
Jönköping

Nedtagning av ett flertal stora träd och barrväxter på tomten.
Fräsning av samtliga stubbar.

Garage

2012 Eget arbete

Nya vägghängda hyllor i metall på båda långsidorna i garaget.

Parkettgolv

2013 Eget arbete

Ekparkett i samtliga rum på övervåningen.

Garderober

2013 Eget arbete

Platsbyggda garderober i de båda mindre sovrummen på övervåningen.
Spegelskjutdörrar, inredning: Elfa
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Vind

2015 Eget arbete

Isolering av vindsbjälklaget.
Golv av råspont i hela vindsutrymmet.

Nätverk

2015 Eget arbete

Nätverksuttag: Elko (Cat 6, 2-port)
Installation av nätverk (Cat 6) i allrum och samtliga sovrum på övervåningen.
Installation av nätverk (Cat 6) i kök.
Installation av nätverksskåp under källartrappan.
Nätverksskåpet innehåller en patchpanel (Cat 6) med 24 portar.
Alla nätverkskablar är dolda (infrästa i väggar).
Framdragning av teleuttag till nätverksskåp för anslutning av ADSL-modem.
Förberett för framtida framdragning av fiber.
Wetternet kommer till området sommaren 2016.

Entrédörr

2015 Lofthammars Bygg AB

Dörr: Diplomat ("Mikaela")
Lås: ASSA ("Entré d12-B1")

Entrétrappa

2015 Lofthammars Bygg AB

Byte av ytskikt från klinker till granit.

Balkonggolv

2015 Lofthammars Bygg AB

Nytt tätskikt på golvet.
Trall: Akacia

Balkongräcke

2015 Eget arbete

Målning

Gräsmatta

2015 Eget arbete

Utfyllnad av tomtens norra hörn och sådd av gräs.
Komplettering av staket.
Byggnation av sandlåda med uppfällbart lock (locket bildar i uppfällt läge
sittbänkar).

Innertak

2010-2016

Skoglunds Inredningar, Lofthammars
Bygg AB, Eget arbete

Byte av samtliga innertak i boyta.
Byte och målning av lister.
Samtliga nya innertak består av gips förutom i biblioteket där det består av målad
furupanel.

Innerdörrar

2010-2016

Lofthammars Bygg AB, Eget arbete

Byte av samtliga innerdörrar inkl. karmar i boyta.
Anpassning av dörröppningar till modern standard (något högre än gamla
dörröppningar).
Dörrar: Swedoor

Innerväggar

2010-2016

Jensens Måleri AB, Eget arbete

Tapetsering eller målning av samtliga innerväggar i boyta.
Samtliga väggar har antingen gipsats eller gjorts betongrena och bredspacklats före
tapetsering/målning.
Byte och målning av socklar och foder.
Målning av samtliga fönstersmygar.
Tapeter: Cole&Son (förutom i barnrummen på övervåningen som har tapeter från
Sanderson och Midbec).

El

2010-2016

Skoglunds Inredningar, Badhuset i
Jönköping AB, Lofthammars Bygg AB,
m.fl.

Installation av jordfelsbrytare.
Installation av astronomiskt tidur (styr all utomhusbelysning).
Installation av vitvaror, fläkt, spotlights och ett flertal vägguttag i kök.
Installation av massagebadkar, spegelskåp, fläkt och spotlights i badrum.
Installation av spegelskåp och spotlights i gäst-WC.
Installation av spotlights i trapphus och utanför badrum.
Installation av 5 st vägglampor på staket.
Installation av 2 st vägglampor och vägguttag vid balkong.
Installation av 3 st pollare vid entré.
Installation av vägglampor vid entrédörr och källardörr.
Installation av vägguttag vid altandäck.
Installation av vägguttag och 2 st taklampor på vind.
Installation av vägguttag vid nätverksskåp.
Installation av vägguttag till garageportsmotor.
Övrig el är utbytt eller genomgången.
Alla elkablar i boytan är dolda (infrästa i väggarna).
Vägguttag, dimmers, strömbrytare: Elko
Elarbeten utförda av behöriga elektriker.

VVS

2010-2016

Johan Persson Rör & Värme AB,
Skoglunds Inredningar, Badhuset i
Jönköping AB, Lofthammars Bygg AB

Installation av 2 st nya vattenburna element i tvättstuga och förråd/bergvärme.
Installation av blandare och diskmaskin i kök.
Installation av WC, blandare, dusch och massagebadkar i badrum.
Installation av vattenburen golvvärme och handdukstork i badrum.
Installation av WC och blandare i gäst-WC.
Installation av vattenburen golvvärme i gäst-WC.
Ny imkanal i kök.
Nya avloppsstammar ner till bottenplatta från kök, badrum och gäst-WC.
VVS-arbeten utförda av behöriga VVS-installatörer.

Gäst-WC

2016 Lofthammars Bygg AB

Våtrumsintyg: GVK
Kommod, spegelskåp: Aspen
Blandare: Svedbergs
Vägghängd toalett: Hafa
Kakel, klinker: Konradssons Kakel

Avhängning

2016 Eget arbete

Ny avhängning i hall.
Inredning: Elfa

Trappa

2016 Ej klart än

Ny matta i trappa mellan bottenvåning och övervåning.
Målning av vangstycken.
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Byte av samtliga bänkskivor i kök till massiv ek.
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