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underhåll samt dess status.
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Av

C Estberg

• Snabb bedömning: Faktiskt ganska hyfsat skick 
trots eftersatt tillsyn och underhåll!

• Ingen doft av mögel - men instängt ovädrat!



UTVÄNDIGA ÅTGÄRDER

• Tak beklädnad helt ok.
• Skorsten ok men har eldnings-förbud pga 

bjälke för nära rökkanal - åtgärdas!
• Omedelbar rensning av hängrännor!
• Fasader: behov av rengöring från alger och 

rödfärgning. Gäller även de vita snickerierna.
• Lagning av torpargrund mot väster (2 skador)
• Montera plåtbeslag på vindskivors ovansida.
• Veranda saknar hängrännor (alger)
• Veranda behov av renovering (dörr o vägg)



Hängrännor



Algtillväxt på norrgavel



Skydd saknas på vindskivor – 
vindskenor skrapas och målas.



Takdropp från veranda -> alger.
Montera hängrännor.



Behov av makadamsträng 30cm 
längs torpargrunden – rensa gräs



Veranda bör renoveras – 
hängrännor monteras



Stora rummet mot söder

• Mått 4,10 x 4,90 x 2,0  inkl öppen spis (ok).
• Nedmonterade element vid S-vägg trasigt?
• Översyn av elinstallationer i rummet.
• Spännpapperstak bör bytas ut – pga skador.
• Spjället i spisarna bör alltid vara öppna.
• Atmosfären i rummet ok trots ingen värme.
• Svag doft av instängdhet.



Öppen spis & reva i takspännpapp



Kammaren mot väster

• Mått 2,10 x 2,60 x 2,0. Innehåller elcentralen.
• Litet kyffe – passar som förråd eller toalettutr.
• Väggytskikt förnyas.



Arbetsrummet mot norr
• Mått 2,80 x 4,80 x 2,0 hyfsat ytskikt.
• Renoverat av Snoan? Nydragen el/element.
• Vindsuppgång finns i taket – bör flyttas!
• Bra elarmatur.
• Bra golvmatta.
• Ett hyfsat rum.
• Kan användas

direkt



Köket – illa disponerat

• Mått: 2,70 x 4,10 x 2,0 Skorstenen tar plats
• Kanske skall man slå ihop kök och kammare till 

ett utrymme för fönsterförsäljning åt öst och 
väst eller toa!

• Trångt att
jobba i idag.



Köket - idag



Försäljningsutrymme åt öster?



Förstugan

• Mått 1,20 x 1,40 x 2,0 med hatthylla
• Dörr med fönster släpper in ljuset.
• Pulversläckare bra placerad.
• Borde ha dubbelcylinderlåsning



VA delen saknas helt – Elen då?

• Borde gå att fixa något utvändigt för detta, 
något avskilt från huset pga fukt.

• Elen bör isolationstestas före åtgärd.
• Bättre eluttag för plattor i kök.
• Uttag för uteaktiviteterna med inv. brytare.
• Kraftuttag.
• Komplettering ytterbelysning med LED



Kom gärna med fler synpunkter till 
Furuby Sockenlag 

eller
Hovmantorp – Furuby Hembygdsförening!



Flytta elmätaren från verandaentré
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