
Utförda ombyggnader/renoveringar:  
 

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

År    Åtgärd     Utförd av (F/S/D)  
 
2021  Nytt bastuaggregat och nya kontaktuttag  i badrum  F 

på övre plan och inredd vind. 
Uppdaterade säkringar och jordfelsbrytare på inredda F 
Vinden. 
Ny takarmatur i tvättstuga och förråd i källaren.  F 
Plantering i trädgård.    F 
Kommod, kranar och kakel  i badrum på övre plan.  F 

 
2020 Målning av fasad.    F 
 Målning och renovering av fönster på entréplan och   F 
 På övre plan. 
 Målning och tapetsering i bibliotek och ett sovrum.  F 
 Ny blandare i köket. 
 Nya markiser.    F 
 Ny spis i köket.    F 
 
2019 Ny taklampa med dimmer i trapphus.   F 
 Nya termostater och blandare till badkar och dusch på  

inredda vinden. 
Ny trätrall och räcke på balkong på inredda vinden.  F 
Nya dörrfoder, krypgrund.    F 
Målning av fönster i klädkammaren på övre plan.  S 
Nytt yttertak (papp, läkt och takpannor).  F 
Nya ränndalar och andra plåtarbeten (västra delen).  F 

 
2018 Kakling av nedre toalett. 
 Målning av väggar, tak och trappa. 
 Tapetsering av rum på inredda vinden. 
 
2017 Målning av tvättstuga och ny tvättbänk.   S 
 Ny marksten (skiffer) på husets framsida.  F 
 Ny WC-stol, handfat och blandare samt målning på nedre  
 toalett. 
 Nya elementskydd i biblioteket. 
 
 
 



År    Åtgärd     Utförd av (F/S/D)  
 
2016 Målat väggar och trappa i källaren.   S 
 
2015 Ny kyl, frys och diskmaskin.   F 
 
2014 Väggar och tak ommålade i badrum på entréplan.  S 
 
2013 Ny tvättmaskin, Miele. 
 
2010 Parkett på entréplan slipad och lackad. 
 Fönster på övre plan målade. 
 Ny diskbänk, blandare, kakel, spis och fläkt i köket. 
 Köksluckor ommålade och nya beslag. 
 Väggar i köket ommålade. 
 Spottar i köksskåp. 
 
2009 Staket målade.    S 
 Fönster mot altan målade. 
 
2008 Ny puts och målning, garage. 
 Målning av trappa till inredda vinden. 
 
2007 Ny altan, ca 70 kvadratmeter. 
 Målning av TV-Rum/vardagsrum. 
 
2006 Ny plåtbeklädnad, östra takfönstret.   F 
  
 


