
Budget Trangfølgeplan
Overslaget er udformet så de enkelte afsnit kan udføres selvstændigt

Revideret 6.01. 2022./nkn
priser er incl moms

1 opførelse af tilbygning Sum:

Byggeri af 25 m2 lager/depot 25 m2 tilbygning  a´ 14.000 kr/m2 350000

Byggetilladelse 2000

All riskforsikring 2000

Rådgivning 10.000

I alt 364000 0

2 udskiftning af tag  over tilbygning

Nedtagning af asbestplader på tag og bortskaffelse 5000

Efterisolering af loft 92 m2 x 240 mm a´ 150 kr. m2 13800

Arbejde med lægning af isolering 2 dage a´          7,5 525 kr. /tim 7875

Nye lægter og pålægning af x finer 125 m2  tagflade  a 250 kr. incl moms 31250

Nyt tag af tagpap med listetækning 125 m2  tagflade  a 600 kr. incl moms 75000

Isætning af ovenlys over lille sal 3 velux 78 x 140 a´ 6000 18000

etablering af lyskasser 5000

Nye tagrender 6000

I alt 161925 525925

3 køkkenrenovering

nedrivning af væg og efterreperation i køk. 3 dage a´ 7,5 tim x 500 kr/tim 11250

fjernelse af affald og rengøring 1 dage a´ 7,5 tim x 500 kr/tim 3750

lægning af nyt klinkegulv 25 m2 a´ 500 12500

flytning af inventar 5000

nyt loft i køkken 25 m2 a´ 400 kr./m2 10000

Elektriker 5000

VVS 8000

I alt 55500 581425



4 Nyt køkkeninventar

Nyt  komfur, opvasker, emhætte bageovn i storkøkkenudstyr 150.000 731.425

5 forskønnelser i begge sale

Afslib.  af gulv og ludning/sæbe i store sal 113 m2 250 28250

Nyg gulv i lille sal 26 m2 600 kr./m2 15600

nyt loft i lillesal 26 m2 400 kr. m2 10.400

Diverse afrydning og bortskaffelse af affald 3000

I alt: 57250 788.675

6 Opsætning af solceller

Opsætning af 36 m2  solceller 6 Kw 70.000

Supplering med luft til luftvarmekilde i forgang 18.000

I alt 88.000 876.675

7 Indeklima og efterisolering

Etablering af ventiler i store og lille sal er udført 0

Efterisolering af loft over store sal 300 mm papiruld, granulatstop og gangbro200 kr./m2 tilbud ny 18.243

Tømning af hulmur tilbud ny 17.500

Hulmursisolering Neopixels tilbud ny 34.562

Rep. og genoppudsnig af del af sydgavl 30.000

I alt 100.305 976.980

I alt: Samlet overslag 976.980 kr.

Uforudsete udgifter 10% 97698 kr.

Udgifter i alt 1.074.678 kr.


