
ÅTGÄRDER / RENOVERING SÖRBY 1129 mellan januari-juni 2022. 
 
Samtliga snickeriarbeten utförda av EG Bygg Vinslöv.  
Invändig målning entréplan också utfört av EG Bygg.  
Dörrar från Snickarsvängen.  
Nya fönster – Elitfönster. (Alla från 2022 förutom ett litet i vardagsrummet , fr 2017, och i 
tvättstugan.)  
Elinstallationer - Thells Elektriska Vinslöv. 
Rörinstallationer - BGA Rör Tyringe. 
Filter och vattenprov – Vinslövs Filterservice AB.  
Spolning och kontroll av rör – Spoldax. 
Tömning trekammarbrunn – Hässleholm Miljö AB.  
 
* Helt ny el på entréplanet. USB-laddare i vägguttag i vardagsrum för enkel mobilladdning. Inkl. ny 
elcentral invändigt med jordfelsbrytare samt skymningsbelysning utomhus. Samtliga spotlights 
inomhus kan styras via Appen Plejd i mobilen. Även möjlighet att styra element via Wifi i mobilen. 
* Nya vattenrör i huset. Säker vatteninstallation. Arbete utfört av EG-Bygg/BGA Rör.  
* Samtliga ytterväggar och det mesta av golven har blivit tilläggsisolerade på entréplanet. 
* Nya Elitfönster och ytterdörrar samt innerdörrar på entréplanet.  
* Nytt parkettgolv genomgående på entréplan. 
* Nya innerväggar samt innertak entréplan. Nymålat på entréplan av EG Bygg. 
* Ny plåt under braskaminen. Även ny plåt utvändigt vid samtliga nya fönster. 
* GREE värmepump på entréplan ska få ny fläktmotor samt genomgång av tekniker under 
sommaren. 
* Vägg borttagen i vardagsrum för mer öppen planlösning. Limträbalk i tak.  
* Nytt Ballingslövskök inkl. nya vitvaror kök (Electrolux kyl, frys, Miele diskmaskin, Electrolux ugn, 
Electrolux kombiugn med microvågsugn, BORA spishäll med integrerad fläkt. Spotlights i taket.  
* Nya skjutdörrsgarderober från Ballingslöv. Samt totalt fem PAX-garderober från IKEA.  
* Nytt badrum med inredning från INR. Italiensk klinker på golv och vägg samt golvvärme i 
badrummet och spotlights i tak. Våtrumsintyg finns. 
* Ny toalett (i tidigare klädkammare). Klinkergolv och målade väggar.  
* Trappa och räcke till ovanvåning nymålat. Väggar och innertak i allrum på ovanvåning också 
nymålade. 
* Uterummet är nymålat invändigt. 
* Uppdaterade vattenfilter i källaren (2 st filter + 1 saltfilter) av Vinslövs Filterservice AB. Även 
komplett vattenprov inkl. bakteriekontroll utfört. 
* Matkällaren har fått nytt golvskikt (Ardax). 
* Trekammarbrunn tömd av Hässleholms kommun. Nytt tre-rör ska monteras i brunnen till 
infiltrationen. 
* Garaget renoverat med nytt förrådsutrymme, gipsskivor på väggarna samt nymålat. 
* Samtliga byggnader inkl. boningshuset är nymålade under våren/sommaren 2022. 
* Nymålat staket runt altan samt nya stolphattar. 
* Alla yttertak på samtliga byggnader inkl. boningshuset ska behandlas med Grön-Fri. Tar ca 6 
månader innan effekt uppnås. 
* Många träd inkl. granar skall tas bort under juli/augusti av trädgårdsfirma för att få in mer ljus i 
trädgården och för att inte träd med fallrisk ska finnas för nära huset. 
 


