Förekommande personer:
Fredrik – jag
Britt-Marie (B-M) – min mamma
Jag (författare Elmer) – min pappa
Runo – min morfar
Stanley – min morbror (mammas storebror)
Elis – min farbror (pappas storebror)
Lennart A och Gunnel – grannarna med samma entrégång (Ribegatan 186)
Alrik - min farfar
Anita – väninna till mamma
Bengt – Anitas före detta man
familjen Kemppi, Raimo – grannarna vägg i vägg (Ribegatan 190)
Svea – min mormor
Gun – min mormors syster
Signhild – min mormors syster
Ulrika – min kusin
Ellinor – min kusin
Ulf – mammas kusin
Agneta – Ulfs fru
Jerry – min farbror (pappas lillebror)
Karl-Ivan – min farbror (gift med pappas syster Frideborg)
Nicke – granne som byggde på samma hus som Lennart (Ribegatan 184).
Rickard – min kusin (Stanleys son).
Tore – min farbror Elis hustrus styvfar.
Jeppe (Jesper) – min kusin (Elis son).
Anna Ehlin – min kusin (Stanleys dotter)
Elida – min farmor
Förekommande platser:
Ö-vik – Örnsköldsvik (min mormor och morfars hemtrakt varifrån de flyttade till Sthlm).
Västersjö/Landet – Mormor och morfars landställe mitt emot Skokloster vid Mälaren.

1979
Vecka 3
Fre 19 Jan. – Dag för byggstart. Byggmöte hos SMÅA kl 8.00 med genomgång av ritningar.
Samling i garage för utkvittering av spik. Kl 14 började spika på yttervägg vid kök tillsammans
med Runo.Väggen hopspikad utan gullfiberboard vid halvfemtiden då det blev mörkt. (Arbetstid
angiven i marginalen 14-17)

Lör 20 Jan – Startade bygget vid pass 8 tilsammans med Elis och Runo. Vi fortsatte med
ytterväggarna, spikade ihop reglar och klädde med gullfiberboard. Ytterväggarna var klara när vi
slutade vid femtiden (8-12, 13-17)
Sön 21 Jan – Arbetet fortsatte med Runo. Lägenhetsskiljande vägg monterades och vi fick hjälp
av husgrannen för att få den på plats. Vi spikade ihop väggarna vid entrén men klädde dem inte
med board. Vi jobbade till kl 6. Då var det mörkt för länge sedan. (8-18)
Vecka 4
Mån 22 Jan – vilodag.
Tis 23 Jan – Från kl 18 till 20.30 jobbade jag och Runo med att flytta ställningsvirke från framtill baksidan. Elskåpet hade nu kommit på plats men ingen ström.
Tors 25 Jan – AIK-Skellefteå AIK 2-3. Såg matchen tillsammans med Britt-Marie och Stanley,
dålig match men rätt lag vann. Passerade bygget på kvällen (snöade häftigt) och då hade
bräder för mellanbjälklaget kommit.
Fre 26 – Fredrik insjuknade i feber 39 grader. Började skotta snö vid femtiden. Det snöade hela
tiden. Jag åkte hem nästan direkt för att hämta stora skoveln (Stanleys). Snöskottningen
fortsatte från kl 18.00 och slutade kl 20.00. Då hade jag skottat rent inne i huset och delvis på
framsidan. Snöfallet fortsatte. Mellanbjälklaget hade leverats. Det låg på snön på mot
garagesidan. (18-20).
Lör 27 Jan – Började kl 8.00 temp -12 som var -20 när vi slutade på kvällen. Runo, jag och
Lennart A byggde ställning mellan husen. Den var nästan klar till lunch. Stanley kom till lunch
och vi fortsatte med ställningen. När den var klar riktade vi väggarna och strävade. Därefter
fortsatte vi med att montera klossar för krysskolvningen. Endast Runos bil startade när vi skulle
hem så jag lämnade min i garaget. (8-16.30).
Sön 28 Jan – Elis var på plats när vi kom dit. Vi gjorde klart klossarna för krysskolvningen och
började montera bjälkarna som står på ytterväggarna. Fogmassa la vi på innan vi ställde upp
bjälkarna. Innan hade vi markerat på hammarbandet var bjälkarna skulle stå. Bjälkarna var
svårspikade eftersom de var av limträ. Och när kvällen kom hade vi fått upp hela ”ramen” och
två stycken tvärgående. Temp c:a -12 men soligt och skönt under dagen. Elis stannade till
lunch. Runo hela dagen. (8.30 -18).
Vecka 5
Mån 29 Jan 1979 – Fredrik 37,4 efter att ha haft 39,8-40,4 sedan i fredags.
Fre 2 Feb – Alrik 63 år. Snöskottning två timmar. (18-20).

Lör 3 Feb – kl 8.00 start tillsammans med Elis och Runo. Vi började med att rikta väggarna och
fortsatte med mellanbjälklaget. Bjälkarna hade vi klara till lunch. Stanley kom efter lunch då vi
forsatte med att lägga brädbolv på bjälklaget. Vi slutade vid halvfemtiden. Då hade det snöat
häftigt i en timma. Jag stannade kvar till kl 18.00. Skottade snö och städade undan. (8-18).
Sön 4 Feb – Började morron tillsammans med Runo och Elis att lägga brädgolvet. Det blåste
kallt men som tur var hade vi börjat längst bort mot nordväst så nu fick vi vända ändan mot
vinden. Stanley kom vid halvtiotiden så hela golvet var klart till lunch. Britt-Marie, Runo och jag
fortsatte efter lunch med gullfiberboard runt dörren vid entrén. Britt-Marie slog in sin första spik.
Vi gjorde även en storstädning och täckte bjälklag med press. (8.00-16.30).
Vecka 6
Mån 5 Feb – Har lånat strålkastare 400 W av Solna Elverk.
Lör 10 Feb – En tämligen lugn helg. Sov till kl åtta och tittade sedan på Stenmarks första åk.
Åkte till bygget på eftermiddagen och spikade ställning på ena sidan av huset. Sopade och
skottade snö och städade upp lite. (kl 14-17).
Sön 11 Feb – Elis kommer över och hjäpte mig med ställning på andra kortsidan. Dessutom
spikade vi gullfiberboard på hörn och mellan husen. Anita och Bengt besökte oss också. (8-13).
Vecka 7
Mån 12 Feb – Åkte till Örkelljunga kl 08.00.
Tors 15 Feb – Åter från Örkelljunga kl. 21.00
Fre 16 Feb – Elis 33 år. Besökte Elis och ”grattade”. Passerade bygget på väg hem från jobbet
och bar upp virke till 2 väggar för övervåningen. (16-17).
Lör 17 Feb – Elis och Runo ställde upp och vi startade med väggen mot garaget som vi reste
och stagade fast. Likadant gjorde vi med motsvarande vägg. Elis åkte hem vid lunch och då
fortsatte jag och Runo med gavelväggarna mot Lennart A. Innan vi åkte hem reste vi den ena
vägghalvan. (8-17.30).
Sön 18 Feb – Arbetet med övervåningen. Fortsatte med att resa den andra vägghalvan och
därefter spikade vi ihop mellanväggarna mot Kemppi innan vi tog lunch. Efter lunch reste vi
väggarna och riktade in dom ordentligt. Dessutom spikade vi ihop ytterligare ett bomlag [?] på
kortsidorna. Elis och Runo hjälpte mig hela dan. (8-17.30)
Vecka 8
Mån 19 Feb – Gick igenom ritningarna för taket och bytte ut ritningarna som var klara.

Tis 20 Feb – Passerade bygget på väg hem från jobbet och bar in takpappen. Under dagen har
B-M täckt bräderna för taket med press...
Tors 22 Feb – Byggde ställning på plan 2 invändigt tillsammans med Runo för att lättare kunna
montera takstolarna. (18-20.30).
Lör 24 Feb – Monterade gavelspetsar som vi efter uppsättning isolerade och klädde med gips.
Ytterdelarna på gavelsektionerna bar vi upp genom trappen, mittsektionen sen [?] drog vi upp
med rep. Därefter monterade vi fackverken mellan gavlarna. Fackverken var lätta och vi bar
dom genom trappen utom de i mitten som vi drog upp med rep på utsidan av huset. Medhjälp
var Runo och Elis. (8-18).
Sön 25 Feb – Vi, det vill säga Runo och jag, började med att rikta gavlarna och därefter spikade
vi fast vinkeljärn och klossar för fackverken. Rotbräderna [?] för taket var av väldigt dålig kvalitet
så vi kapade bort en hel del. Innan vi gick hem hade vi lagt hälften av de längs taket gående
bräderna på ena sidan av huset. (8-18).
Vecka 9
Mån 26 Feb – Semesterdag, Runo ringde på morron och sa att han också skulle ha semester.
Så vi forsatte med brädspikning och gjorde klart allt på kökssidan så när som på det som skulle
inbäras på tvären därför att felaktiga taktassar hade levererats. Kempii blev också klar så vi
fortsatte med pappläggningen och klistring av den. På eftermiddan spikade vi bräder på ca
halva vardagsrumssidan och täckte med plastpress. (8-17.30).
Tis 27 Feb – Fredrik 1 ÅR. Semesterdag. Forsatte med att spika bräder som jag var klar med på
eftermiddan. Taktassar levererades på morron och på eftermiddan mätte jag och Raimo ut
tak??? och spikade ytter??? provisoriskt. (8.30 -17.30)
Ons 28 Feb – Semesterdag. Började den med att kapa och mäta in taktassarna, ett tidsödande
jobb för att få dom rätt i höjd och rätt längd. På eftermiddan spikade jag bräda på taktassarna på
v-rumssidan och monterade rännkrokar och takfotsbleck. Innan vi gick hem spikade vi fyra
våder papp! (Vi var Raimo, jag och Raimos systerson). Temp c:a -1. (8.30-18.30).
Tors 1 Mars – Semesterdag. Fortsatte pappläggningen och gjorde vardagsrumssidan helt klar.
Med klistring av samtliga skarvar. På eftermiddagen åkte Britt-Marie och jag in till stan och
tittade på köksluckor. [???] etc är det som faller mest i smaken. (8-12.30)
Fre 2 Mars – Semesterdag. Ulrika 2 år. Började tillsammans med Elis att montera tassar på
kökssidan. Raimo monterade motsvarande på sin sida. Därefter spikade vi bräda på tassarna
och det visade sig att bräderna stämde precis, mest tack vare ”blindskarvar” på var tredje bräda.
På lunchen hämtade vi Gun och Signhild hos Svea. På morron när vi startade snöade det lätt
och när vi hade fått på takpapp började det regna. Puh! (8-12, 13.30-17).

Lör 3 Mars – Ellinor 9 år. Britt-Marie var ute och handlade på förmiddagen och vid 1-tiden åkte
jag till bygget och började täta med fogmassa mot yttervägg i mellanbjälklaget. (13-17).
Sön 4 Mars – Isolerade mot yttervägg i mellanbjälklag och tejpade och satte fast plast för
diffusionsspärr. Åkte hem kl 11.00. Då hade vi besök av Ulf och Agneta, åkte tillbaka til bygget
och vid tvåtiden träffade jag Raimo som berättade att vi kunde få tag på färg och tapeter gratis.
Åkte iväg tillsammans och hämtade 24 l färg samt tapetrullar. (8-11, 14-16).
Vecka 10
Tors 8 Mars – Avslutade diffusionsspärr mot mellanbjälklag. (18-20).
Fre 9 Mars – Byggmöte kl 8.00-9.15. Åkte sen och köpte häftpistol samt isolerkniv hos Julian
Sjögren. Efter lunch åkte jag till bygget och bar in glespanel för övervåningen samt planket för
vinden. Började spika upp vindsplanken. (13-18).
Lör 10 Mars – Elis och Runo på plats när jag kom på morron. De spikade upp vindsplanken
under tiden att jag isolerade mot tak vid taktassar. Efter att ha riktat taket för övervåningen och
märkt ut glespanelen häftade vi upp den armerade plasten. Efter att Elis åkt hem (kl 15) började
jag och Runo med glespanelen för övervåningen. 2 st 4 tum i varje takstol uppåt. Puh va jobbigt.
Sön 11 Mars – Kompletterade med spik i glespanel, tejpade ihop diffspärr i lägenhetsskiljande
vägg med armerad plast i tak. Började med städning på över- och undervåning. Svea var
barnvakt på em. Då städade B-M på över- och undervåning och jag märkte ut hål för v.v.
element samt väggar för badrum. (8-17).
Vecka 11
Tors 15 Mars – Märkte ut var glespanel för undervåningen skulle spikas på samtliga bjälkar.
(18.30-20.30).
Lör 17 Mars – Spikade glespanel tillsammans med Elis och Runo och Stanley. Övervåningen
avslutades. Undervåningen gjordes klar. Ytterdörrar monterades. (8-18).
Sön 18 Mars – Tillsammans med Elis och Runo satte vi fast kortlingar och borrade hål för vvsrör. Förberedde för montage av undertak [vid] entré. Elis åkte vid 13. (8-18).
Vecka 12
Mån 19 Mars – Semestervecka. Forsatte med kortling över- och undervåning. Tätning av
skarvar, fogning. (8-18).
Tis 20 Mars – Kortlingar. Tätning av skarvar. (8-18).

Ons 21 Mars – Kortlingar. Kompletteringar i golv övervåning. Utmärkning av mellanväggar. (812).
Besökte IKEA.
Tors 22 Mars – Kortingar, vindsgolv, ut??? (8-12).
O-R- Byggmarknad för ??? av kakel i kök.
Fre 23 Mars – Fönster levererade. (Spårning i golv [?] utfördes av montör). Började montage
tillsammans med Elis som också han hade semester. Bar in alla dörrar och fönster. Monterade
fönster för bad och toa. Fönster för sovrum mot garage [på] övervåningen. (8-18).
Lör 24 Mars – Tillsammans med Stanley montage av övriga fönster i ö.v. Fönster + fönsterdörr i
kök. Fönsterdörr i vardagsrum. (8-18).
Sön 25 Mars – Runo var på plats före mig (kl 8). Försovning till kl 8.30. Därefter (kl 9) montage
av fönster i vardagsrum. Efter lunch fick vi hjäp av B-M som tvättade [?] runt fönster. Runo
monterade handtag och jag lås för ytterdörr samt tätade runt fönster. (9-17.30).
Vecka 13
Mån 26 Mars – Semesterdag. Fogning och tätning av fönster. (8-12).
Åkte och tittade på kakel.
Tis 27 Mars – Fogning och tätning av fönsterkortlingar [?]. Städning. (8-18).
Ons 28 Mars – Arbete med vertygslåda. Lossade isolering för Kemppi. Bar in
ventilationsutrustning. (18.30-19.30).
Tors 29 Mars – Kompletterade kortlingar. Verktygslåda. (19.30-20.30).
Fre 30 Mars – Byggmöte skulle jag ha varit på men försov mig, vaknade kl 8.30 varefter vi åkte
och tittade på kakel hos Bygg-Urban i Aspudden. Åkte till jobbet efter lunch.
Lör 31 Mars – Montage av [?]lucka och taklucka [?] för fläkt. Fick hjälp av Elis och Runo.
Spikade också upp tegelläkt som vi gjorde tillsammans med Kemppi och ”Kaggen” så vi kunde
göra hela huset på en gång. (8-18).
Vecka 14
Sön 8 April – Monterade ventilationsstammar på vind. Drevade i golv, tätade utmed väggar med
drev. (8-18).
Vecka 15

Tors 12 April – Avslutade dragning av ventilation, popnitade och tejpade skarvar. (8.30-12).
Isolerade med 170 mm på ena sidan av vinden. (14-18).
Fre 13 April – Elis kom på morron, Runo likaså. Jag och Elis isolerade ventilationsstammar i
vindsgolv. Isolerade därefter hela vinden 170 mm utefter sidorna och därefter 50 mm matta över
hela. Runo isolerade mot yttervägg på övervåningen. (8-17.30).
Lör 14 April – Isolerade mellanväggen på överplan och halva mellanväggen på det nedre. Runo
isolerade ytterväggar på övre plan. Runo stannade till 12. Kl 15 åkte vi till Svea och Runo där
dom bjöd på mat och kaffe i massor. Vi såg Sverige vinna över Västtyskland med 7-3 i VM i
Moskva. (8-13.30).
Sön 15 April – Kapade till skiva för golv på vind och bar ut dom. Hjälpte Raimo med hans skivor.
Runo isolerade klart på överplanet utom ovanför fönstrerna. Jag isolerade ytterväggar i
vardagsrummet utom där elektrikern skall montera sina dosor. (8-13).
Vecka 16
Mån 16 April – Isolerade ventilationsstammar på vind tilsammans med Runo. (8-18).
Ons 18 April – Elmer 30 år.
Lör 21 April – Kompletterade med isolering och kortlingar för yttervägg. (8-12).
Sön 22 April – Isolerade vidare mot yttervägg. Tog loss elskåpet och riktade det. Klädde
elskåpet med plank på utsidan tillsammans med Runo. Kortlade ovanför fönster. (8-18).
Vecka 17
Ons 25 April – Åkte och pratade med elektrikern på morron, han lovade att vara klar före
helgen. (Vaknade redan kl 5).
Fre 27 April – Isolerade ytterväggarna på nedre plan. Isolerade klart på övervåningen. Började
med ljudisolering i mellanbjälklaget och handlade dosskärare [?] + elgrejen för komplettering
av dosor för vardagsrum. (11-18)
Lör 28 April – Elis + Stanley gipsade övervåningens tak. Runo kom på eftermiddagen och
hjälpte till, då behövde de inte använda hissen. Två höll och en skruvade. Hela tiden höll jag på
och isolerade i melllanbjälklag med 9,5 mm stenullsmatta. [oläsligt]. (8-18).
Sön 29 April – Isolerade klart i mellanbjälklag. Under tiden gipsade Stanley och Runo yttervägg
på övervåningen. Därefter monterade vi gips i tak för nedervåningen. Vi var klara till kvällen. (818).

Vecka 18
Mån 30 April – Jerry anlände med flyg kl 16.
Tis 1 Maj – Elis och Jerry spikade gips på övervåningen. Kompletterad[e med] spik + vägg mot
Kemppi. Jag isolerade färdigt på yttervägg på nedre plan. (8-18).
Ons 2 Maj – Jerry 24 år. Isolerade färdigt på nedre plan mot Kemppi. Jerry skruvade fast gips
på övre plan. Kompletterande skruvning. På eftermiddagen gipsade vi väggen mot gavel i kök +
vägg mot Kemppi i kök. (8-18.30).
Tors 3 Maj – Gips montage. (8-16.30). På em. Solvalla med Jerry. Vann tot. 100 kr. Jerry gick
back.
Fre 4 Maj – Gipsmontage (8-16.30). På em. åkte vi till Elis med Jerry.
Lör 5 Maj – Gipsmontage med Jerry (8-18).
Sön 6 Maj – Montage av mellanvägg underplan. Elis kom kl 8. Då åkte jag ut med Jerry till
flyget. Däremellan ändrade jag och Elis trappen [?] och monterade mellanvägg mot
vardagsrum.
Vecka 19
Ons 9 Maj – Spacklade tillsammans med B-M väggar över- och underplan delvis. (18-21).
Lör 12 Maj – Montage av mellanväggar undre plan + övre plan delvis . Elis + Runo hjälpte till.
(8-18).
Sön 13 Maj – Resterande montage av mellanväggar övre plan. Jag var där ensam. (8-18.30).
Vecka 20
Fre 18 Maj – Byggmöte kl 8.
Spikade råspont på vägg i badrum. Monterade playwood under fönster i vardagsrum. (10-18).
Lör 19 Maj – Britt-Marie 29 år.
Klädde huset med ????papp på framsidan tillsammans med Runo. (8-16).
Sön 20 Maj – Försov mig, vaknade 20 minuter över åtta. Monterade papp runt huset
tillsammans med Runo. Britt-Marie kom kl 11 och städade och målade panelbräda. Jag och
Runo började med montage av spikläkt. (8.30-19.00).

Mån 21 Maj – Åkte fram och tillbaks till Falköping.
Tis 22 Maj – Fällde in playwood under fönster. Svea kom och målade panel i 3 timmar. Jag
körde bort en massa brädstumpar till en container. Jag åkte på kvällen. Innan dess spikade jag
fast läkt på golven för panelen. (8.30-18).
Ons 23 Maj – Karl-Ivan anlände 12. Montage av läkt för panel på kortsidorna. Läktspikning
nästan klar.
Tors 24 Maj – Spikade läkt klart. Elis kom också. Vi började spika panel vid dörren. Vi spikade
panelbräder ca. 3 meter på gaveln. Sista 2 timmarna målade jag när Elis och Karl-Ivan spikade.
(07.00-19.30).
Fre 25 Maj – Jag och Karl-Ivan spikade panel på gaveln och gjorde klart delen mot kökssidan.
(7.30 -19.00). Jag och Karl-Ivan åkte tillbaks och målade. (20.30 -21.30).
Lör 26 Maj – Jag och Karl-Ivan spikade panel på gaveln mot vardagsrumssidan. Runo kom vid
niotiden. Kl 10.30 kom en byggkran som lyfte betongplattorna till Nickes och Lennats hus och
vårt hus. Det var klart till kl 11.30. Det kostade oss 100 kr/per hus.
Sön 27 Maj – Åkte först med Karl-Ivan till Bromma. Under tiden var Elis och Runo vid bygget
och målade bräder. När jag kom så gjorde vi gaveln klar. Panelbräder spikade vi på
vardagsrumssidan som vi gjorde nästan klar. Det som återstod var bräder under
vardagsrumsfönstret. (kl 9.30-19).
Vecka 22
Mån 28 Maj - Britt-Marie och jag målade panelbräda och Svea var barnvakt. (18.30-20.30).
Tis 29 Maj – Runo 57 år.
Fre 1 Juni – Tog ledigt från jobbet och målade panelbräda och vindskiva. (15-19).
Lör 2 Juni – Gjorde klar underbrädorna på vardagsrumssidan tillsammans med Runo. Stanley
och Rickard kom vid niotiden. Vi började förbereda panelbräder [?] på kökssidan. Stanley åkte
kl 14. Då åkte Britt-Marie hem också. Hon hade målat lockribba [?]. Innan jag och Runo åkte
hem hade vi gjort kökssidan nästan klar. (8-18.30).
Sön 3 Juni – Jag och Runo gjorde kökssidan klar. Därefter började vi med entrén som vi gjorde
delvis. B-M kom kl 10 och målade lockbrädan som hon gjorde klar till kl 16. (8-18).
Vecka 23

Mån 4 Juni – Jag och gjorde Runo gjorde enkla plan och fortsatte med vindsskivorna som vi
gjorde klart. Vi började med lockbrädan som vi spikade på gaveln. (8-19).
Tis 5 Juni – Färdigställde gips under fönster i alla rum. (18-21).
Ons 6 Juni – Spacklade skarvar under fönster och grundmålade fönsterbleck (18-20).
Tors 8 Juni – Runo var ensam och tvingade ihop panel där det behövdes. Den hade torkat och
gått isär vid spont. Han monterade också masonit vid takfot för att få bra isolering av takfoten.
(9-16).
Fre 9 Juni – Elis och Runo spikade ihop toalettens vägg i nedre plan. Taklucka till vind och
monterade rör för väggvattenutkastare. Tore var där mellan 08.00-14.00 och spacklade
underfönster och målade plåt. Jag spacklade, slipade och spacklade skarvar på övervåningen.
Det regnade hela dan. (8-19).
Sön 10 Juni – Jag och Elis satte en gipsskiva i toalettrummet nere. Satte myggnät vid
ventilationsöppning ovanför fönster, monterade spikläkt för foder runt fönster och spikade lock
på gaveln. Elis åkte hem kl 16.00. Då sågade jag lockpanel och monterade ”måttklossarna”
samt slipade och spacklade under fönster. (08.30-20.00).
Vecka 24
Mån 11 Juni – Spackling och slipning av gips under fönster. (18-20.30)
Tis 12 Juni – Målning under fönster, målning av fönsterbleck. (18-20.30).
Ons 13 Juni – Spackling och slipning under 3 fönster som inte blev bra. (18-21)
Tors 14 Juni – Ljusdal
Lör 16 Juni – Spikade lockläkt på gaveln tillsammans med Runo. Runo åkte hem kl 16.00.
När han åkte kapade jag samtliga lock för gaveln som återstod.
Slipade och spacklade under fönstren. (8-19).
Sön 17 Juni – Satte ensam samtliga fönsterbleck. Kapade till foder för fönster på gaveln.
Målade dem. Åkte tillsammans med B-M och Fredrik till Obs. Köpte ny vit färg för målning under
fönster. Halvblank. Målade två gånger. (Arbetstid: kl 8.30 till 19.00; kl 20.00 till 21.30).
Vecka 25
Mån 18 Juni – Ånge. B-M och Fredrik på landet.
Tis 19 Juni – Ånge

Ons 20 Juni – Ånge
Tors 21 Juni – Ånge
Fre 22 Juni – Runo och jag satte foder och gjorde klart lockläkt på gaveln. (8-16).
Lör 23 Juni – Runo och jag satte foder runt fönstren. (8-19).
Sön 24 Juni – Runo och jag satte foder runt fönstren. (8-14).
Vecka 26
Mån 25 Juni – Jag, B-M och Fredrik i Ängelholm.
Ons 27 Juni – Runo var ensam. Städade, målade osv. (8-18).
Fre 29 Juni – Runo och jag jobbade med taket. (19-20).
Lör 30 Juni – Lade tegeltak tillsammans med Raimo. Sågade pannor och gjorde färdigt på taket.
Em. gjorde jag lockläkt på vardagsrumssidan. (8.30-20).
Sön 1 Juli – Elis kom strax efter åtta men då hade vi vaknat strax innan så vi var inte klara. Vi
spikade lock på kortsidorna, plåt över fönstren på övervåningen. Runo kom kl 14.00 efter att ha
varit i Ö-vik på begravning. Elis och Runo gjorde klar panelen under taksprånget. Jag gjorde
klart lock på kortsidorna. (8.30-19).
Vecka 27
Mån 2 Juli – Runo målade på gaveln och spikade färdigt vid takfoten. Britt-Marie kom till huset
14.30 och målade nedre delen av gaveln och fick färg i håret. Jag kom dit kl 18.00 och åkte hem
21.30, då hade jag sågat och spikat lockläkt i entréen samt sågat till och målat bräder som skall
sitta mellan fönster på utsidan. (8-20).
Tis 3 Juli – Spikade gips på mellanväggar på övervåningen tillsammans med Runo.
Det hade regnat nästan hela dan så vi kunde inte måla ytterväggarna. Regn. (18-21.30).
Ons 4 Juli – Elis och jag spikade gips på mellanväggar.
Britt-Marie och Runo målade utvändigt. (18-21.30).
Tors 5 Juli – B-M målade ytterväggar. Jag och Runo målade spetsen på gaveln samt satte plåt
över vindskivan. Vi var tvungna att sala [?] på vindskivan något. (18-21).

Lör 7 Juli – Jag isolerade mellanväggar medan Britt-Marie och Runo målade utvändigt, bl.a.
samtliga locken så att huset var helt klart utvändigt utom foder runt köksdörren samt foderbräda
mellan fönster och panel vid entrédörren. Björn Borg vann Wimbeldon mot Rosco Tanner, USA,
med 3-2 efter 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2. (8-19).
Sön 8 Juli – Elis och Tore kom. Tore spacklade taket i undervåningen och ett rum i
övervåningen medan jag och Elis satte gips på mellanväggar samt drog ventilationsplast så när
som på ---lucka och nerdragning [?] mot spiskåpa. Vi byggde in kanaler i sovrummet uppe
samt gjorde innervägg i badrum uppe. (8-14, 18-19).
Vecka 28
Mån 9 Juli – Jag cyklade till bygget, solen sken och vädret var skönt. Jag satte foderbräda
mellan fönster samt städade runt huset. (18-20.30).
Tis 10 Juli – Städade utomhus.
Målade, hyvlade och passade in foder mellan dubbelfönster.
Ett fönster var inte i dikt [?] så jag var tvungen att använda falshyveln. (18.30-20.30).
Ons 11 Juli – Byggmöte. Genomgång av återstående arbeten.
Åkte till Julius Sjögren och köpte cementbruk typ 501 ABS, ABS 310 för utspackling av
lättbetonggolv. Fick ---- Bostik ----- för utespackling av trägolv – badrum [?].
På em. var B-M och jag och tittade på tapeter. Köpte 10 rullar. Vit med gröna ränder [?]. (8-10,
10-11.30).
Tors 12 Juli – På eftermiddan var en familj på besök för att titta på lägenheten.
Åkte till bygget och kortlade [?] för badkar i badrum. Spikade gips på väggen. (19-21.30).
Fre 13 Juli – B-M, Runo och jag var på bygget. Vi städade övervåningen. Britt-Marie dammsög
medan jag och Runo förberedde för läggning av golvskivor med att efterspika golvet (brädorna),
lägga lumpplast och lägga ut skivor för vädring. (18-21.30).
Lör 14 Juli – Limmning och utläggning av golvskivor [på] övervåningen. 3 rum. Runo, jag och
Stanley. (8-19).
Sön 15 Juli – Läggning av golvskivor återstående rummen + hall + 1 lager i badrum. Allt på
övervåningen. B-M städade på ena.
Runo + jag. (8-18.30).
Vecka 29
Semester har börjat.
Mån 16 Juli – Täckte golvskivor, spacklade kökstaket. Kompletterande skruvning i tak. (8-18).

Tis 17 Juli – Kompletterade isolering i mellanväggarna. Byggde mellanvägg för toalett i nedre
plan. Spacklade tak. Elis 16.00-21.30. (8-21.30).
Ons 18 Juli – Stanley 33 år.
Åkte till landet och firade Stanleys födelsedag.
Tors 19 Juli – Spikade gips på mellanväggar efter att elektrikern var klar vid vid 10-tiden. (8-19).
Fre 20 Juli – Byggde formar [?] för hål i lättbetongsgolvet.
Åkte till Julius Sjögren och köpte cement. Åkte sedan med B-M och Fredrik till Modin och titta på
tapeter.
Gjöt igen hål i l-betonggolvet. (8-15, 19-22.30).
Lör 21 Juli – Städade kök och hall. Fyllde springa i cementgolvet med tunn cementblandning
tillsammans med Runo. (8-18).
Sön 22 Juli – Runo och jag monterade gips på vägg på toaletten. Byggde innertak.
B-M städade och spacklade. (8-18).
Vecka 30
Mån 23 Juli – Gjorde taket i toalettutrymmet klart tillsammans med Runo. Därefter spacklade jag
i kökstaket och på övervåningen. Stanley kom kl 10.00 och spacklade övervåningen till kl 18.00.
Runo målade utvändigt. Åkte vid 4:a-tiden. (8-19).
Tis 24 Juli – Spacklade tak ö.våning. Mycket arbete med fogarna. Gjorde alla fogarna ö.våning
klara. (8-20).
Ons 25 Juli – Åkte och handlade färg och spackel. (9.00-13.00).
Spackling av taket i vardagsrummet. Gjorde nästan klart när jag fick ont i ryggen.
Kompletterande spackling i övervåningen. (9-21).
Tors 26 Juli – Namnsdag Jeppe.
Spacklade i gipsskarvar. Limmade fast glasfiberremsor. Spacklade över dom. Jag hade väldigt
ont i ryggen när jag vaknade på morron men när jag hade varit igång ett tag kändes det bättre.
(8.30-18).
Fre 27 Juli – Åkte och handlade golvspackel till våtrumsgolven tillsammans med Lennart A.
Spacklade skarvar i gipsskivor, gjorde kökstaket klart för målning. Spacklade vardagsrumstaket
klart i fogarna. (8-21.30).

Lör 28 Juli – Spacklade i fogar mellan gipsskivor och spacklade vardagsrumstaket. Slipade tak
+ väggar i vardagsrum. Väggar i kök. Köpte persienner tilla hel huset. Totalt 24 fönster. 1330:-.
(8.45-21).
Sön 29 Juli – Slipade samtliga tak och väggar. Det dammade så jag var hel-grå. (8.30-21.30).
Vecka 31
Mån 30 Juli – B-M tog morgonpasset 06.00-09.00. Städade av hela huset under tid jag sov.
Från 10.30. Målade samtliga tak med Scotte Grund utom hallen på plan 2. Färgen tog slut. (621.30).
Tis 31 Juli – Målade hall i övervåning med färg som jag hade fått av Stanley. Spacklade
vardagsrumstaket, målade köket (taket), spacklade av köksgolvet och förberedde läggning av
golvskivor genom att lägga ut dom. (9-20).
Ons 1 Aug – Lade köksgolv. Först plast, sedan korksmulepapp, sedan cellplast 20 mm, sedan
golvskivor. B-M kom kl 15.00 men gjorde rent runt fönster, städade och hjälpte mig med
köksgolvet.
Målade kökstaket 3:e gången. (8.30-18, 20-22).
Tors 2 Aug – Målade tak i hall uppe och nere. Målade alla sovrum uppe, slipade av
vardagsrumstaket ännu en gång. Ändrade eldragning vid entreén eftersom vi inte skulle ha
sidoljus.
Fick köksskåp och samtliga garderober. Köket blev fullt. (8.30-20).
Fre 3 Aug – Rickard 1968.
Målade vardagsrumstaket. Hjälpte Lennar att bära garderober på övervåningen. Salade på
väggen vid entreén så att den var klar för gips. (8.30-12).
Lör 4 Aug – Monterade kökssnickerier. Överskåp färdigt, underskåp delvis.
Runo var där till kl 19.00. (8-20).
Sön 5 Aug – Monterade köksskåp färdigt tillsammans med Runo.
Monterade trumma för avloppsrör i halltak. Klädde med gips. (8-18).
Vecka 32
Mån 6 Aug – Spacklade av hallgolvet. Fixerade golvbrunnarna ö.plan med araldik. Förberedde
golv ö.plan för mer spackling mot brunnar. (8-21).
Tis 7 Aug – Lade isolering + golvskivor i hallen. (8-20).
Ons 8 Aug – Spacklade våtrumsgolv ö.plan första gången. Åkte sen till Västersjö för bärplock.

Tors 9 Aug – Västersjö
Fre 10 Aug – Spacklade våtrumsgolv ö.plan. Började lägga golvskivor på toa nere. (8-21).
Lör 11 Aug – Montage av Trapp med Runo. (8-19).
Sön 12 Aug – Montage av trapp med Runo . Monterade ihop hela trappen, sen fick vi hjälp av
grannarna för resning. Städade i vardagsrummen, kompletterade hallgolv + del av golvskivor på
toa nere. B-M var och målade bakom köksfläkt + diskmaskin och spis. (8-20.30).
Vecka 33
Mån 13 Aug – Anna Ehlin 1974.
Spacklade våtrumsgolv ö.plan.
Fogade runt fönster med fogmassa. (9-20).
Tis 14 Aug – Spacklade våtrumsgolv ö.plan nedre plan.
Utsågning av gips runt fönster.
Tog loss ytterdörren tillsammans med Runo och riktade den. (8.30-16.30, 19-21.30).
Ons 15 Aug – Tapeter, mattor. Spaning! [?] Affären hela dan.
Tors 16 Aug – Spackling våtrumsgolv ö.plan 2 ggr. Nedre plan 1 ggr.
Ursågning av gips runt fönster. (9-21.30).
Fre 17 Aug – Spacklade dusch- och toagolv. (9-?).
Lör 18 Aug – Monterade karmar till dusch och badrum tillsammans med Elis. Listade vid
karmar, listade runt fönster. (8.30-19).
Sön 19 – Listade runt fönster.
Spikade läkt för panel runt ytterdörr tillsammans med Runo. (8-13, 18-20.30).
Vecka 34
Mån 20 Aug – Spacklade duschgolv. Listade runt fönster. Fogade. (8-20).
Tis 21 Aug – Drevade runt ytterdörr, fogade samt kapade gipskanter. Spacklade duschgolv.
Kapade till gips runt toafönster, spacklade samt limmade. Återstående gips tog jag av. Slipade
av 3 täkplattor i kök och målade med färg som jag fick av Raimo. Fel kulör. Taket måste målas
om. Monterade dörrkarm tillsammans med Runo samt ledstång för trapp, delvis. (8.30-17, 1822.30).

Ons 22 Aug – Målade kökstaket 4:de och sista gången.
Spacklade samtliga väggar i hela huset. (8.30-20).
Tors 23 Aug – Slipade samtliga väggar.
Besök på Skansen. (8.30-13).
Fre 24 Aug – Elida 63 år f.1916.
Slipade samtliga golv.
Monterade dörrkarmar tillsammans med Fredrik. B-M städade. (11-20).
Lör 25 Aug – Tapetsering av 2 rum ö-v. tillsammans med Runo. (8.30-21).
Sön 26 Aug – Tapetsering av Fredriks rum tillsammans med Runo. Besvärlig tapet. B-M målade
listen runt fönster. Satte panelbräda vid entreen.(8-19).
Vecka 35
Mån 27 Aug – Arbetsdag
Slipning av golv i kök, hall, toa + spackling av golv. (18.30-21.30).
Vecka 36-39
Arbetade ca. 4h varje kväll fram till inflyttning.
Lör 29 Sep – INFLYTTNING.

Arbete på huset
till och med den 17 juni:
Jerry – 43 timmar
Karl-Ivan – 37 timmar
Tore – 6 timmar
Elis – 78 timmar
Runo – 291,5 timmar
Jag – 605 timmar
Stanley – 47 timmar
Britt-Marie – 30,5 timmar
Svea – 3 timmar
Totalt: 1241 timmar
Från 17 juni och framåt [till sista augusti, cirkatid:

Jag – 500 timmar
Britt-Marie – 47 timmar
Runo – 188 timmar
Elis – 36.5 timmar
Tore – 5 timmar
Stanley – 15 timmar
Totalt: 744 timmar
Uppskattad tid september:
Elmer – 232 timmar
Runo – 192 timmar
Elis – 72 timmar
Stanley – 48 timmar
Totalt: 544 timmar
Totaltid hela bygget: 2529 timmar

