
Utförda ombyggnader/renoveringar:  
 

F = Fackman  
S = Själv  
D = Dokumentation, faktura/kvitto finns  
 
 

År    Åtgärd     Utförd av (F/S/D)  
 
2022  Knackat bort lösa delar i källartrappa på framsidan och   F 

putsat om.  

2022  Tapet fondvägg i vardagsrum, målat väggar och tak i vardagsrum,  F 

målat vita väggar i trappa från hall och upp till vinden, målat hall  

på övre plan och målat delar av fönster på insida. 

2022  Målat om fasad och fönster på utsida.   F 

2022  Slipat golv i vardagsrum och trappa ner till hall.  F 

2021  Nytt kök från IKEA i källarlägenhet med nya vitvaror.  S 

2020  Målat stora sovrummet på övre plan.   S 

2019  Ny köksblandare Tapwell, ny diskmaskin Asko samt ny ugn  F  

från Electrolux. 

2018  Inbyggda garderober på vinden, inbyggd byrå på vilplan mot F  

vinden. 

2018  Målat sovrum övre plan.    S 

2018  Inbyggda garderober i båda sovrummen övre plan.  F 

2018  Slipat alla golv på övre plan och trappa ner till vardagsrummet. F 

Målat fondvägg och hyllor på vilplan. 

2018  Reparerat läckande plåt mellan takfönster, tapetserat om  F 

en vägg i vindsrum med Novalintapet. Sett över alla plåtar  

på taket och lagt om delar av yttertak. 

2018  Ny bänkskiva i kök i grön marmor + fondvägg i grönt med   F 

hyllor från Norrgavel. 

2014  Utbyggnad av badrum övre plan med golvvärme, Öländsk  F 

 kalksten. Porslin från Gustavsberg blandare från Vola,  

duscharmatur från Mora. Kakel Höganäs. 

2014  Ny ytterdörr från Bovallsstrand och ny altandörr från Hajom. F 

2012  Klädkammare  med inbyggd byrå från IKEA.  F 

2012  Byggde ut toalett till badrum på vinden, nytt takfönster i   F 

badrum, golvvärme, öländskt kalkstensgolv och blandare  

 



År    Åtgärd     Utförd av (F/S/D)  
 

från Vola. Väggarmaturer från IFÖ Bernadotte. Porslin  

Gustavsberg och badkar Villeroy Boch. Kakel Höganäs. 

2012  Totalrenovering av vinden, slipat och målat plankgolven  F 

samt trappan upp. Rev vägg upp till vinden och gjorde ny  

greppbräda i ek. 

2010  Ny avlastningsdel i kök med tre skåp från Vedum.  S 

2007  Lagt om sten på framsida och nytt stensteg i trappa.  F 

2007  Nytt trä på staket baksida.    S 

2004 Målat källare, nya stengolv i källare, byggde om toalett  F  

till badrum i källare, ny källardörr, byggt vägg mellan  

källarlägenhet och förvaringsdel. 

2014  Målat källarlägenhet.    S 

2006  Dränerat baksida och lagt om stenterrass, grusgång och gräs. F 

2005  Badrum övre plan totalrenoverades.   F 

2004  Nya takfönster i rummet på vinden.   F 

2005  Kök totalrenoverat.    F 

2005  Vinkyl till källare, ny tvättmaskin till källarlägenhet från IKEA. S  

Kombinerad tork och tvätt. 

2005  Målat fasad, fönster och insida (utom vind och källare).  F 

2005  Takomläggning, ny läkt, papp, betongpannor och delar av plåt. F 

2005  Totalrenovering av hall med kalksten samt golvvärme.  F 

2005  Bytt elcentral och dragit ny el från entréplan och upp.   F 

Nya avlopp och vattenledningar från entréplan och upp. 

 

 

 

 

 

 


