ÅR

Vem

2008, 2021

Bengts Måleri, eget arbete

ÅTGÄRD
Entrédörr, garageportar i teak slipade/oljade

2007, 2021
2021
2021
2021
2014
2014
2014
2012
2012
2012
2012

eget arbete
Karaten Bygg
Karaten Bygg
Tak AB…
eget arbete
Bymarkens El
Larssons specialsnickeri
Larssons specialsnickeri
Bymarkens El

målning träpaneler, underhåll träfönster (Demidekk)
renovering nedre badrum
bastu nytt golv sammanhängande med badrum, ny LED-belysning
underhåll takgenomföringar och skorsten
trädgårdsbod ny taktäckning+avvattning
extra eluttag i trädgård och trädgårdsbod
ny induktionsspis, Husqvarna QSI6280W
Komplettering väggfasta bokhyllor inkl dold bioduk i biblioteket
Fast inredning i entréhall
ny kyl resp frys, Elektrolux ERE3508 resp EUF2908
Nytt bastuaggregat, Tylö

2010
2010
2009
2009
2008

Sandhs fönsterteknik AB
Eldstaden i Jkpg AB
x
Miljöhallen

2008
2008
2008

Bengts Måleri
Bengts Måleri
eget arbete

fönsterrenovering målning, komplettering med 4mm-energiglas, tätningslister
ny diskmaskin, Miele G1634SCU
installation av Keddy insats i öppen spis, nedre planet
Kompletterande luftventiler nedre planet, frd resp arbetsrum
fallspackling, klinkerläggning takterrass, trappa och entré
lagning sockelputs i trappa/runt garageport, sockelmålning, lagning stenmur vid
uteplats, ny krönplåt
målning krönplåtar, stuprör, utv handledare mm
rör till köksfläkt tilläggsisolerat

2008
2008
2008

eget arbete
eget arbete
eget arbete

2007
2007
2007

eget arbete
eget arbete
eget arbete

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006

City-Kej
City-Kej
Bymarkens El
Pålssons Bygg
Pålssons Bygg
eget arbete
x
eget arbete
Skorsten&Vent Claes
Abrahamsson AB

2006
2006

eget arbete
eget arbete

2005
2005
2005
2005
2005
2005

Magnus Norrbys Bygg m fl
Bymarkens El
eget arbete
eget arbete
Miljöhallen
Bergfors snickeri

2005
2005
2005
2004
2003
2002
2000
1997
1997
1997
1995
1994

delvis eget arbete
Magnus Norrbys Bygg
Moogio
förra ägaren
Perssons Rör
förra ägaren
förra ägaren
förra ägaren
förra ägaren
förr-förra ägaren

Kulörer
NCS S5500-N
NCS S7500-N

NCS S0502-Y
NCS S0502-Y

NCS S2002-Y50R
svart

renovering tvättstuga: inredning IKEA, glasmosaik, målning (Keim-färg), ny belysning
fönsterventiler i bef fönster nedre planet, sovrummen
självdränerande vattenutkastare i övre trädgården
Uteplats/trädäck av lärk (överbyggnad) konstruktion utförd uppallad tryckt furu,
kantsättning m återvunnen hyvlad ölandssten, långbänk utmed fasad ihop m trappan.
Plats runt syren uppgrusad.
komplettering dränering, platonmatta sydvästra hörnet….?
trädgårdsbod flyttad, målad
NCS S2002-Y50R
ny sol/vindstyrd markis mot söder och väster, renovering av bef sol/vindstyrd markis
mot öster (Somfy)
flytt av handstyrd fönstermarkis till sovrum öster, övre planet
byte utomhusbelysning, Louis Paulsen "Albertslund", tak resp väggmodell
motsv NCS S6502-B
byte av fönsterdörrar 3st övre planet, isolerglas 2-glas, Holsbyfönster
byte av fönster 2st övreplanet söder, isolerglas 2-glas, Holsbyfönster
ny tvättmaskin, Miele W1754
ny torktumlare, Miele T7760C
platt/stensättning gatuplan (btg-plattor, gammal smågatsten granit)
tilläggsisolering med lösull på vind
inspektionslucka till vind
Montering skorsten och installation braskamin Scanspis 30, övre planet
renovering inv trappa: ny ledstång i oljad ek, målning vangstycken+bakstycken, steg
och trappnos klädda med mattlackad ek-parkett (2-stav, Kährs)
Väggar arbetsrum, nedre plan, tapetrensade, putsade, målade m Keim-färg
Helrenovering av huset invändigt samtliga utrymmen utom förrådet; nya golv, målning
väggar och tak, nya rumsdelningar m skjutdörrar
Ny elinstallation i hela huset, heljordat, jordfelsbrytare installerad
Parkettgolv samtliga sovrum; 3-stav mattlack ek, Kährs
Parkettgolv kök, vardagsrum, bibliotek, trappa; 2-stav oljad ek, Kährs
badrum uppe och nere, klinker i hall och arbetsrum
Inbyggda bokhyllor i biblioteket, fast skåpsinredning i vardagsrummet
NCS S0502-Y
Nytt kök, IKEA-stommar Faktum, specialknopp, diskbänk STALA, mikrovågsugn
Whirlpool AMW 480/WH, bänkskivor hellimmade stavar, oljade specialutförd av
Bergfors snickeri
NCS S0502-Y
Sovrum entréplan: Granab golvregelsystem med undergolvsventilation
Nya persienner, mellanglas resp utanpåliggande i hela huset
NCS S0502-Y
skyddsplåt skorsten, ny brevlåda
bergvärmepump IVT, Greenline HT (förra ägaren)
köksfläkt Husqvarna silence tech
Uteförråd + putslagning av västra nedre sockeln
omläggning tak, kupor, hängrännor (förra ägaren)
låsförstärkningar hela huset
nya markiser
omdränering norra sidan, platonmatta
fuktåtgärder i garage

