
Utförda renoveringar 
 

2005 Köpte fastigheten i maj 2005. 

   

2005 Nya spaltbara tapeter i hela huset, spacklat och slipat väggarna, tagit bort 

gamla tapeter fullständigt. 

  

2005 Målat alla innertak. 

 

2006 Lagt nya laminatgolv i alla sovrum. 

 

2006 Husdränering, nya dräneringsrör/brunnar 16-32 mm krossgrus. Ny 

tjälbrytande isolering. Nya regnvattensilar. Utlopp till slänt. 

 

2007 Garaget i huset, målat, kaklat, ljusrör armatur, arbetsbänk. 

 

2010 Badrummet totalrenoverat klart, nytt gjutet betonggolv, ny isolering i 

golvet, ny vattenburen golvvärme med egen minishunt, ny el golvvärme 

med termostat, nytt klinkers, nytt kakel, ny tröskel, ventilerat platon 

undergolv med luftutsug, nytt avloppsrör, nytt innertak, ledarmaturer i 

taket, ny utsugsfläkt (utbytt 2022) våtrumsvatten-isolering golv & väggar, 

nya badrumsmöbler, nya duschdörrar, nya kopparrör, kranar, golvsilar, 

förberett för bubbelbadkar, förberett för bastu. 

 

2010 100 lit vattenvärmare, NIBE installerat. 

 

2012 Alla 5 rum från köket mot garaget totalrenoverat klart. 

Nytt gjutet betonggolv, ny isolering i golvet, ny vattenburen golvvärme 

med egen mini shunt, ny el golvvärme med termostat, ny klinker, trösklar, 

ek parkett i kontors och förrådsrum, ventilerat platon undergolv med 

luftutsug. 

2012 Lilla toaletten klar, allt helt nytt. Ny golvsil, ny toalettstol, badrumsmöbel, 

kakel, klinker, vattenburenvärme samt el golvvärme. 

 



2012 Altan nybyggd, inklusive nya gjutna i betongfundament samt krossgrus 

under. 

 

2013 Ny diskmaskin. 

 

2013 Grävt in Tranvik vatten samt anslutit. 

 

2017 Dränering ytter om den första, djupare. Nya dräneringsrör och 

regnvattenrör på västra sidan till nytt utlopp, kontrollbrunnar och 

utloppsbrunn. Regn och dräneringsvatten separerade. 

 

2017 Kollektorslang, 350 m nedgrävd väster om huset, förberedd för 

jordvärme. 

 

2017 Nytt avloppssystem med infiltration, indrän fabrikat installerat. 

 

2017 Ny 2 m3 slamavskiljare installerad. 

 

2019 Ny täljstenskamin och skorsten installerad. 

 

2022 Renoverat köket: målat köksskåpen, 2 komponent billack, ny spis, 

induktionshäll, ny ugn, ny spisfläkt, ny diskbalja med avlopp, nya 

bänkskivor, nytt kakel ovan bänk, målat kökstaket, lagt nytt köksgolv 

vinylgolv, nya ledarmatur ovan köksbänk, vatten säkrat köksskåpet. 

 

2022 Tvättat och målat hustaket samt kontrollerat tegelpannor och bytt ut vid 

behov. 

 

2022 Målat ytterdörrarna 2 st, målat garagedörrarna 2 st. målat bakdörren. 

Målat med 2 komp industri färg. 

2022 Tvättat och målat husväggen med Vinha-färg, målat knutbräder och 

vindskivor med Vinha. Målat fönsterkarmar. 

 



2022 Ny utebelysning 4 st. rostfria ute armaturer. 

 

2022 Nya asfalt utanför garage, ny marksten utanför köket. 

 

2022 Ny impregnerad trätrappa vid ingång. 

 

2022 Tvättat och målat hela garagebyggnaden utvändigt, plåttak, ytterväggar, 

runt fönster, portar och dörrar. Målat garage golvet samt fläckmålat 

väggar och inner tak. 

 Tvättat och målat innerväggar i förrådsdelen, fyllt grus inne i golvet samt 

komprimerat med vibrator färdigt att gjuta betonggolv om man så önskar. 

 

2022 Målat taket och väggar på trädgårdsboden. 

 

2022  Målat bastun, kopplat el till bastun. 

 

2022 Augusti: sotat pannan & täljstens kamin. 

 

2022  Juni: tömt septictanken. 

 

2022  September: Ersatt Kyl & Frys med nya från År 2009 Electrolux intuition. 

 

Saker som åtgärdas efter besiktningen av Investigo 

 

2022 Målat skorstenshuv. 

2022 Kontrollerat fuktfläck på mellantak hittar ingen förklaring till fläcken 

troligtvis uppkommit när taket högtrycks tvättats. 

 

Årsförbrukning el 2021: 4709 kW, där ingår en del el som använts i garaget för olika jobb. 

Årsförbrukning olja ca 1200 liter. 

Årsförbrukning ved ca 2,5 staplar i förrådet. 


