
UTFÖDA RENOVERINGAR  
 
Generellt 

• Samtliga av nedan åtgärder är utförda mellan aug till dec 2016, undantaget trallen på 
balkongen som är lagd under april 2017. 

 
Förändrad planlösning 

• Tagit bort vägg mellan kök och vardagsrum för att få en öppen planlösning (godkänt av 
förening) 

• Runt den borttagna väggen är samtliga ytor (tak, väggar och golv) åtgärdade på ett sådant 
sätt att det inte går att se att väggen någonsin har stått där. Dvs. helt utan trösklar eller 
andra estetiskt avvikande anpassningar. Vig golvarbete har t.ex. socklar demonterats och 
reparerats, så att originalsocklar kunnat återmonteras. 

 
Genomgående hela lägenheten 

• Målat tak 
• Målat väggar  
• Före väggmålning är tapetskarvar åtgärdade till en plan yta, utseende lika bredspackling 

(avser vardagsrum, kök, hall och master sovrum) 
• Målat snickerier inkl. förbehandling med kvistlack (åtgärd för att förhindra genomslag från 

kvistar) 
• Målat fönsternisch invändigt  
• Sprutmålat samtliga innerdörrar samt bytt till kromade handtag/trycke 
• Slipat golven i samtliga rum och behandlat med bets och två lager hårdvaxolja 
• Bytt all synlig el (dimmers, tryckknappar och el-uttag) till Elkos Plus serie, övergripande vita 

fronter förutom i kök ovan bänk där de är grå. 
• All EL är dolt dragen i väggar och tak, detta gäller såväl ny som gammal. 
• Nya taklampor 
• Allt inom EL är utfört av fackman 
• Allt inom VVS är utfört av fackman 
• Kvitton och manualer är sparade 

 
Hall 

• Lagt svart hallmatta (speciell typ med teflonbeläggning för enkelt underhåll) 
• Sprutmålat garderobsdörrar och bytt till nya läderhandtag (ingår) 
• Monterat skoskåp och bytt till nya läderhandtag (ingår) 
• Monterat hatthylla samt sko/sittbänk (ingår) 

 
Stora sovrummet 

• Monterat garderob (1,5m bred) med glasade skjutdörrar. Installerat EL-uttag (3:a) i 
garderoben samt belysning (ingår) 

• Väggmonterade sängbord (ingår) 
 
Lilla sovrummet 

• Garderobsvägg (2m) kompletterad med hyll/trådbacksinredning (ingår) 
 
Vardagsrum 

• Väggmonterad TV-bänk (ingår) 
 
Kök 

• Samtliga maskiner är nya (kyl/frys, kombinerad ugn/micro, induktionshäll, fläkt med 
belysning, diskmaskin), utförande i mattborstat rostfritt stål 



• Ny mörkgrå bänkskiva med underlimmad vask med blandare och två stycken diskmedel-
/tvålpumpar, utförande i mattborstat rostfritt stål 

• Sprutmålat samtliga fronter, även sockel nedtill är sprutmålad  
• Bytt flertalet gångjärn 
• Monterat push-knapp på de övre skåpen samt dämpare och nya handtag på de nedre 
• Monterat bänkbelysning 
• Lagt nytt golv, se mer under rubriken Förändrad planlösning 

 
 
Badrum 

• Målat tak (våtrumsfärg)  
• Monterat duschväggar (90x90) i klarglas 
• Monterat ny duschblandare med takdusch och handdusch (kromat utförande förrutom 

blandarfäste i original) 
• Monterat kommod, tvättställ och blandare (kromat utförande) 
• Monterat diverse knoppar, hårtorkshållare etc (kromat utförande) 
• Monterat spegelskåp med belysning  
• Installerat kombinerad tvätt/tork från Electrolux 

 
 
Övrigt 

• Lagt brunlaserad trall på båda balkongerna (samtliga kapade ytor är oljebehandlade)  
• Färger/färgrecept är sparade för enkel bättringsmålning av ny ägare 
• EL är framdraget till båda balkongerna med EL-uttag på väggen (gjort sedan tidigare) 
• Slang är dragen i väggarna till båda balkongerna och på så sätt förberett för belysning på 

yttervägg (gjort sedan tidigare) 
 
 
 
 


