
BESKRIVNING AV UTFÖRD RENOVERING EJDERVÄGEN 27, 131 50 Saltsjö Duvnäs 
 
 
 
GENERELL BESKRIVNING 
 
Tomt: 
Borttagning av stort träd på framsida.     2019 
Borttagning stubbe     2019 
Borttagning av buskar på hällar samt rensning och rengöring av berghällar.  2019 
Borttagning av träd, buskar mm som var helt igenvuxet runt tomt    2019, 2022 
Plantering av bärbuskar med skydd runt buskar samt stöd för dessa   2020 
Bygge av stort cykel- och leksaksförråd    2020 
Renovering gräsmatta     2020 
Tvättning av trall nedre plan      2021 
Plantering av buskar     2021 
Byte av brevlåda     2022 
Byte av ytterbelysning samtliga belysningspunkter mur   2022 
 
Garage: 
Inredning av hyllor garage.      2019 
Nytt handtag och trådlös kodlås för tillträde till garage    2020 
Framdragning av vatten i sink samt utkastare utanpå garage    2020 
Ommålning av garage      2021 
Tillverkning och tillsättning av ramp till garage     2021 
Ubyte av ytterbelysning samtliga belysningspunkter   2022 
Kodlås för tillträde garage     2022 
 
Hus: 
Indragning av fiber till fastigheten    2019 
Installation av rigoröst larm     2019 
Rensning av stuprännor     2019 
Byte av bergvärme. Nyinstallation    2020 
Installation av extra varmvattenbehållare    2020 
Ommålning av träfasad två sidor på huset    2021 
Totalt ubyte av ytterbelysning samtliga belysningspunkter hus   2022 
 
Övreplan: 
Installation av rullgardiner alla fönster övre plan    2019 
Infärstning av el i vägg till TV mm    2019 
Utbyte och nya dörrar övervåning    2019 
Utbyte av eluttag samt strömbrytare    2019 
Bygge av två väggar     2019 
Ny el till tre sovrum     2019 
Total ommålning av hela övre plan    2019 
Inredning walking closet     2019 
Ny kabeldragning och ny uttag datakommunikation   2019, 2021 
Installation av belysning i samtliga fönster med applikationsstyrning i front  2020 
Nya handtag samtliga dörrar      2020 
Delvis renovering av badrum (nya badrumsskåp, målning av kakelfog, ny blandare, ny lampa) 2020 
Ny el badrum      2020 
Utbyte av två elementtremostat      2020 
Ny el förvarningsutrymme/garderob    2021 
Ny lamparmatur master bedroom    2021 
 
Mellanplan: 
Datakommunikationsdragning samtliga sovrum samt gästrum    2019 
Dragning knytpunkt datakommunikation och fiber    2019 
Total ommålning av samtliga rum mellanplan utom v-rum   2019 
Byte av samtliga handtag mellanvåning    2019 
Byte av nya garderober samt inredning i samtliga sovrum   2019 
Byte av samtliga lister på mellanplan    2019 
Byte kådlos till samtliga altandörrar    2019 
Totalrevovering av lilla WC inklusive ny kommod, blandare, badrumsskåp ommålning mm 2019 
Installation av rullgardiner samtliga sovrum    2019 
Installation nytt digitalt lås med app-öppning mallanplan   2019´ 
Ommålning av ytterdörr mellanplan    2019 



Installation nya gardinstänger samt gardiner    2020 
Byte av eluttagsfront     2020 
Installation av belysning i samtliga fönster med applikationsstyrning i matrum  2020 
Omlackering av badrumsluckor     2020r 
Nytt badkar      2020 
Ny spegel i badrum     2020 
Ny lamparmatur      2020 
Ny toalettsits softclose     2020 
Målning av toalettfönster mellanplan    2020 
Totalrenovering av hall med ny färg och växtvägg, ommålning   2021 
Ny intredning hall     2021 
Ny lamparmatur hall     2021 
Installation av belysning i samtliga fönster i vardagsrum med applikationsstyrning  2021 
Installation av nya fönsterskivor i matsal    2021 
Totalrenovering av kök.      2021 
Ny kyl, ny frys, ny stor sink, ny liten sink, två nya ugnar, ny målning, skåp, luckor,  
ljussättning med app, ny induktionshäll, ny fläkt neddraget i källaren för minskad luktomfång,  
4 nya utdragbara kylar matrum, ny sten på ytor, insatllation av ny snabb-diskmaskin,  
installation av bubbelvattenmaskin med vattenkran, installation av 3 vattenkranar,  
3 pumpar för tvål, handsprit och diskmedel, motorer för låga lådor, ny eldragning 
Ny toalett stora badrummet     2022 
Ny toalett lilla WC     2022 
Ny toalettsits WS softclose     2022 
 
 
Nedreplan: 
Installation av hyllplan helvägg 50 lådor    2020 
Byte av samtliga spotlights till Led nedre plan    2020 
Byte två nya tvättmaskiner (cylinda)    2021 
Installation av ny torktumlare (cylinda)    2021 
Ny elinstallation tvätstuga     2021 
Ny installation avfuktare tvättstuga    2021 
Installation av torkskåp (cylinda)     2021 
Installation säkerhetsöppning med kodlås fönster källare   2021 
Installation av krypgrundsavfuktningspump källare (Antisimex)   2021 
Installation av fuktstoppare/plast källare (Antismex)   2021 
Installation av hyllor skafferi     2021 
Installation kyl och frys 1 skafferi     2021 
Installation kyl och frys 2 skafferi     2021 
Installation nytt digitalt lås med app-öppning nedre plan   2022 
Ommålning av ytterdörr nedre plan    2022 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 

 


