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Större ombyggnader och reparationer under åren 2008-2020
År 2008:
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i sydvästra hörnet av tomten.
Återställning av tomten efter ledningsgravar
Gjutning av garagegolvet och stenläggning av schaktgrav på innergården
Ny stenläggning från huvudfasad ut till vägen
Nya garageportar ut mot vägen
År 2009:
Ombyggnad av gammalt vedförråd till modern tvättstuga. Värmeisolering av bjälklag
Gjutning av betonggolv i förrådet i logen. Flyttning av vägg mot uterummet
Läggning av tegelgolv i uterummet
Läggning av kullersten på hela innergården
Gjutning av trappor/trapplan på innergården
Renovering av östra väggen på logen (uterummet). Ny puts och målning
År 2010:
Helt nytt badrum i huvudhuset.
Helt nytt badrum i lägenheten
Nya garderober i lägenheten
Rivning av verandan och uppbyggnad av ny veranda
Nytt fönster- och dörrparti till uterummet
Putsning och målning av väggar i uterummet
Nytt stort stallafönster i uterummet
År 2011:
Ombyggnad av frukostmatsalen. Tilläggsisolering och nytt golv
Tilläggsisolering och renovering av vardagsrum
Reparation av skorsten och installation av braskamin
Ny ytterdörr på huvudhuset
Ombyggnad av hallen vid köksingången
År 2012:
Renovering av garage. Värmeisolering av garaget och installation av elvärme
År 2013:
Renovering av ”Suckarnas gång” (från uterum till norr entrén)
Nya hanbjälkar i hela logen
Bjälklag över förråd i logen (uterummet)
Renovering av hela gästlägenheten inkl nytt innertak
Inredning av loft i gästlägenheten, nya trappor från Lundahls Smide
År 2014:

Rivning av hela takkonstruktionen och bjälklaget över södra bostadslängan
Nytt bjälklag och ny takkonstruktion över södra bostadslängan
Uppbyggnad, isolering och inredning av vinden över södra bostadslängan
Nya gavlar i södra bostadslängan
Renovering och provtryckning av skorstenen genom nya vindsbyggnaden
Uppförande av 2 st holmejor över södra bostadslängan
Putsning och målning av södra gaveln på gamla logen
Utförande av murade ”odlingslådor” vid södra gaveln
Uppförande av uteplats med pergola vid logens södra fasad
År 2015:
Omfattande isolering och renovering av vinden över bostadshusets västra kropp
Uppförande av 2 st holmejor på västra bostadslängan
Ny platsbyggd garderob och toalett/duschutrymme i nybyggda delen
Helt nytt tak (större lutning) på verandan
Renovering av norra sovrummet i västra bostadslängan
Uppförande av murat trädgårdshus
År 2016:
Renovering av vävrummet (över garaget)
Installation av IT-anläggning (fiber, routrar och förstärkare)
Installation av musikanläggning Control4 med 5 zoner
År 2017:
Nytt vasstak på hela västra bostadslängan
Målning av västra, östra och södra yttre fasaderna på bostadsdelen
Målning av inre fasaderna på bostadsdelen
År 2018:
Uppdatering av larmanläggning med kameraövervakning
Nytt vasstak på hela västra bostadslängan
Totalt nytt kök från Smedstorp i bostadsdelen (golv, väggar, tak, skåp och vitvaror)
År 2019:
Inredning av loft över tvättstuga/verkstadsdel i gamla logen
Målning av norra ytterfasaden
År 2020:
Ommålning av uterummet
”Inredning” och målning av loftet (blivande gym) över tvättstuga/snickarbod

