
TO DO – liste for Køkkenprojekt Allatorp 81 2007-10-19 
 
Færdigt  (siden 2006-11-09) 
• El til hjørnet og dør 220 V 
• Telefon og router op i skab 
• Hul og studs til ventilation til mikrobølgeovn 
• El til mikrobølgeovn 
• Montere ventilator 
• Kasse til mikrobølgeovn færdig 
• El under skab 1 
• Montere kasse til mikrobølgeovn 
• Bore hul til emhætte 
• Monter ventilations slager til mikrobølgeovn  
• Montere Slange til emhætte 
• Bore sidste huller til el til emhætte 
• Sidste el i Klædeskab (ej 12 V) 
• Hænge tøj tilbage  
• Blænde dør færdigt 
• Fjerne gamel tapet og maling  
• Sätte glasfilt op og male 
• Montere lysdæmpere og stik ved dør. 
• Bore sidste huller i skab under vask 
• Skrue underskabe fast i ret vinkel 
• Skære bordplader i ret længde 
• Skære ud til vask i skab  
• Skære hul til vask i bordplade 
• Montere vask  
• Skære hul til kogeplader  
• Montere bordplader 
• Koble blandingsbatteri  
• Sætte opvaskemaskine på plads 
• Koble opvaskemaskine 
• Save 4 cm af jalousiskab  
• Samle jalousiskab 
• Montere El til opvaskemaskine 
• Sætte jalousiskab op 
• Montere hylde-elementer 
• Skrue sidste overskabe fast  
 
 

• Montere dækplade under overskabe -med lys 
• Montere kogeplader 
• Montere ovn 
• El i kælder 
• Skifte sikringstavle 
• El under sidste overskabe 
• Montere dækplade ved køleskab 
• Montere overskab ved køleskab 
• Dækplade under sidste overskab inkl. Lys 
• Sætte køleskab tilbage 
• Montere Skuffer,  låger og hylder 
• Flytte køkken ind fra spisestuen  *{:-) 
• Montere sokkelskuffer 
• Fordele ting i skabe og skuffer 
• Samle Billy reol 
• Montere sokkel 
• Ryde carport 
• Ny TV/anlægs bænk 
• Flytte hængsler på køleskab 
• Trække el til udhus 
• Lys op uden for 
• Ny bordplade i vaske kälder 

 
Mangler 
1. (Bygge emhætte om) 
2. Montere emhætte 
3. Bestille matteret glas  
4. Bestille stålplade 
5. Sætte kort op 
6. Montere matteret glas og bagkantsliste 
7. Sætte paneler op i køkkenet - vindue/gulv 
8. Montere dækplade over overskabe 
9. Male paneler ved dør og vinduer 
 
(         ) = mer end halvejs

Afledte projekter: 
1. Gøre noget ved dør(e)!??!? 
2. Sætte paneler op i entréen 
3. Male treværk i entréen 
4. Sætte kantlister på gulv til kælder 
5. Genskabe isolering på loft  
6. Efterisolere loftet 
7. TV i køkken 
8. Tv-antenne til køkken  
1. Lys i klædeskab 
2. Indrette klædeskab  
9. Flytte loftslyskontakt i soveværelse 
10. Jorde gammel kontakt i køkken 
11. Jorde gammel kontakt i soveværelse 
12. Jorde flere kontakter… 
13. Skifte ledninger i gamle metal elektriker-rør 
14. Sætte skabslåger på skab i soveværelse 

 
Andre ting det ville være rart at få gjort: 
1. El-udtag på loftet 
2. Kløve træ til brænde 
3. Bygge carport 
4. Rive lille skur ned 
5. Bygge gæstehus 
6. Skifte skabe i vaskekælder 
7. Sætte ekstra hylde knægt på vindueskarme 
8. Lys på loft  
9. Finde 24 v trafo til gadelampe 
10. Kitte og male vinduer 
11. El-udtag ved computer 
12. Trække surround højtalerledninger 
13. Isolere vandbeholder 
14. Male vindskeder 
15. Male i kælder 
16. Montere bilradio og subwoofer 

 


