Udført arbejde af Nyholm Byg ApS - opdateret maj 2020

Referenceliste
Nedenstående arbejde er udført af Nyholm Byg i perioden 2002 til 2020.
Ønsker du en udtalelse fra en af vore kunder på et af nedenstående
projekter, bedes du kontakte Per Nyholm tlf. 40 59 01 32 for yderligere
oplysninger eller du kan skrive til os på e-mail: per@nyholmbyg.dk
2020
Renovering af helårshus (Smidstrup)
Beklædning af skur (Gilleleje)
Beplantning af store træer (Rågeleje)
Renovering af eternittag (Græsted)
Nedgravning af regnvandsfaskine (Smidstrup)
Montering af træterrasse (Smidstrup)
Nedtagning af væg mellem værelser samt montering af vindue (Smidstrup)
Reparation af tagrende (Smidstrup)
Montering af haveovn/skorsten (Smidstrup)
Renovering af tagrender, vindskeder og sternbrædder (Græsted)
Støbning af fundament samt opførsel af skelet til nyt helårshus 160 kvm (Skibsstrup)
2019
Reetablering af græsplæne (Gilleleje)
Opførsel af anneks på 20 kvm (Smidstrup)
Totalrenovering af helårshus (Smidstrup)
Reparation af tagrende (Hornbæk)
Belægningsarbejde i indkørsel, garage og gangsti op til hoveddør (Gilleleje)
Montering af træterrasse (Gilleleje)
Montering af hoveddør med sideparti (Smidstrup)
Montering af bjælkeunderlag til træterrasse (Gilleleje).
Bygning af anneks på støbt fundament, 19 kvm (Smidstrup)
Maling af beklædning, 21 kvm tilbygning (Vejby)
Rydning af træer, buske samt etablering af stabilbund til indkørsel (Smidstrup)
Ny indkørsel og flisegang (Smidstrup)
Montering af træterrasse (ca. 40 kvm) (Smidstrup)
Montering af dobbelt Velux lysning (Hundested)
Montering af hegn, bygning og montering af havelåge (Smidstrup)
Montering af 20 stolper til raftehegn, reetablering af græsplæne (Smidstrup)
Beskæring af buske og træer (Smidstrup)
Udskiftning af tagrende og stern på sommerhus (Vejby)
Totalrenovering af garage inkl. bygning og montering af 2 trædøre (Vejby)
Reparation af faskine (Smidstrup)
Tagarbejde, udskiftning af dækbrædder og rygningsbånd (Smidstrup)
Montering af døre, vinduer og facadepartier i sommerhus (Smidstrup)
Montering af hegn på terrasse (Smidstrup)

2018
Udskiftning af topstyrede vinduer (Smidstrup)
Udvendigt malerarbejde af udhus (Gilleleje)
Reparation af garagetag og diverse renoveringsopgaver på hus (Hornbæk)
Afmontering af køkken, montering af køkkenbordplade og lysning (Helsinge)
Montering af taghætter (Græsted)
Renovering af overdækket terrasse (Gilleleje)
Bygning af udhus, inkl. støbning af fundament (Gilleleje)
Flisebelægning, 28 m2 (Gilleleje)
Montering af raftehegn (Gilleleje)
Montering af 2 dobbeltdøre (Helsinge)
Renovering af garagetag (Gilleleje)
Reparation af havebro (Hillerød)
Levering og montering af garageport (Gilleleje)
Opførsel af anneks på 19 m2 (Smidstrup)
Støbning og opførsel af tilbygning på 21 m2 (Vejby)
Montering af bjælkelag samt tagspær med undertag (Hundested)
Flisebelægning, inkl. montering af brønde (Vejby)
Montering af 6 vinduer (Dronningmølle)
Renovering af lysning på veluxvindue, reparation af kvist og spær (Dronningmølle)
Bygning af udhus 10 m2 (vejby)
Bygning og montering af trætrappe ved hovedindgang (Græsted)
Renovering af lejlighed, reparation af gulv og nedtagning af væg (Frederiksberg)
Udvendigt malerarbejde af sommerhus (Smidstrup)
Montering af træterrasse (Vejby)
Montering af tagtrin (Dronningmølle)
Tagrenovering, udskiftning af vindskeder, reparation af tagrende og stern (Hillerød)
Montering af nye vinduer, beklædning af skur (Vejby)
Udgravning og støbning af fundament til 10 m2 udhus (Vejby)
Opførsel af 10 m2 udhus, inkl. vindue og dør (Vejby)
2017
Reparation af hus og tag (Hundested)
Montering af gipsvægge og 4 døre samt renovering af loft (Hillerød)
Nybygning af 50 m2 anneks, arkitekttegnet sommerhus (Smidstrup)
Montering af hoveddør og halvdør (Gilleleje)
Udskiftning af vindue efter indbrud (Smidstrup)
Malearbejde af 50 m2 anneks, indvendigt og udvendigt (Smidstrup)
Afgravning af jord, nedsænkning af terræn, flytning af hæk (Smidstrup)
Flisearbejde 165 m2, renovering af indkørsel (Smidstrup)
Etablering af indkørsel med blå/grå granitskærver, 22 m2 (Græsted)
Montering af hegn og regnvandsfaskine (Græsted)
Udskiftning af rude efter indbrud (Smidstrup)
Opførsel af 10 m2 redskabsskur (Smidstrup)
Opførsel af 10 m2 cykelskur og 10 m2 udhus med støbt fundament (Græsted)
Montering af vinduer, tagrender og nedløb på helårshus (Smidstrup)
Montering af nye døre og vinduer i sommerhus (Smidstrup)
Montering af gipsvæg (Gilleleje)
Renovering af udestue og montering af nye vinduer (Smidstrup)

Beplantning af syrener i skel (Smidstrup)
Reparation af stuegulv efter vandskade (Smidstrup)
Reparation af hus (Vejby Strand)
Montering af raftehegn og renovering af stendige (Vejby)
Reparation af eternittag (Smidstrup)
2016
Udgravning og støbning af fundament til anneks 50 m2 (Smidstrup)
Montering af hegn og låge (Smidstrup)
Levering og montering af 4 stk. vinduer til sommerhus (Dronningmølle)
Montering af hoveddør og bryggersdør (Helsinge)
Renovering af skur (Græsted)
Montering af hoveddør (Græsted)
Montering af tagpap, vindskeder og tagrender(Smidstrup)
Levering og montering af 5 stk. vinduer (Gilleleje)
Udgravning til tørledning til faskine go reetablering af græsplæne (Smidstrup)
Renovering af græsplæne inkl. levering af jord (Græsted)
Montering af tagrygninger og fuglestop (Gilleleje)
Udskiftning af termorude (Smidstrup)
Montering af dør (Gilleleje)
Renovering af tag, tagrender, rygninger, vindskeder, dækbrædder (Gilleleje)
Montering af 2 velux i stråtækt tag inkl. afslutninger (Helsinge)
Reparation af tag (Smidstrup)
Beskæring af buske og træer og renovering af græsplæne (Smidstrup)
Reparation og afvaskning af terrasse samt reparation af låge (Smidstrup)
Udskiftning af vindue og diverse malerarbejde (Vejby)
Levering og montering af vinduesparti, 2 døre (Helsinge)
Justering af døre (Gentofte)
Afmontering af skab (Gilleleje)
Montering af træterrasse ca. 80 kvm (Smidstrup)
Renovering af sommerhus (Smidstrup)
Opførsel af 10 kvm tilbygning (Smidstrup)
Udgravning og støbning af fundament til tilbygning ca. 10 kvm (Smidstrup)
Udskiftning af termorude (Smidstrup)
Reparation af vindue og dør efter indbrud (Smidstrup)
Montering af nyt raftehegn ca. 20 meter (Gilleleje)
Renovering af tag, værelse, terrasse og hegn (Rågeleje)
Udgravning og etablering af bund til indkørsel (Smidstrup)
Udskiftning af eternittag ca. 20 kvm (Græsted)
Nyt garagetag ca. 15 kvm (Smidstrup)
Renovering af tilbygning ca. 10 kvm (Vejby)
Reparation af hegn efter stormskade (Smidstrup)
Renovering af tag efter stormskade (Blistrup)
Montering af vindue (Vejby)
2015
Montering af stalddør, hoveddør og vindue inkl. afslutninger (Smidstrup)
Facaderenovering med sortmalet træbeklædning på 2 sider af hus (Smidstrup)
Renovering af entre, tømrerarbejde samt malerarbejde (Smidstrup)

Flisebelægning i indkørsel ca. 90 kvm (Smidstrup)
Montering af dobbeltdør og udskiftning af termorude (Vejby)
Udskiftning af udhængs- og dækbrædder samt vandudtag (Smidstrup)
Montering af hvide plasttagrender og nedløb på 4 sider af hus (Smidstrup)
Nedgravning af regnvandsfaskine (Smidstrup)
Montering af dobbeltport i smedejern (Vedbæk)
Tømrerarbejde (Helsingør Kommune)
Fældning af træer og beskæring af buske (Smidstrup)
Montering af vandrende i undertag, wakeflex omkring ventilation (Vejby)
Opretning af fliser og udlægning af sand (Vejby)
Taginddækning samt pudsning af sokkel (Gilleleje)
Montering af tagrender i zink samt etablering af faskiner (Smidstrup)
Montering af zink på vindskeder (Hornbæk)
Maling af vindskeder og udhængsspær (Hornbæk)
Opsætning af redskabsskur m/støbt punktfundament ca. 9 kvm (Smidstrup)
Totalrenovering af redskabsskur/gæstehus ca. 25 kvm (Munkerup)
Udskiftning af eternittag (Smidstrup)
Forsikringsarbejde i forbindelse med vandskade (Helsinge)
Tagrenovering (Hornbæk)
Flisearbejde i bad (Udsholt)
Montering af tagplader (Smidstrup)
Montering af gipsvæg og dør (Smidstrup)
Montering af energiruder (Græsted)
Etablering af faskiner, brønde og nedløb (Græsted)
Rydning af krat (Dronningmølle)
Montering af zink på terrassegelænder (Smidstrup)
Tagarbejde, nyt eternittag ca. 100 kvm (Gilleleje)
Montering af terrassedør (Græsted)
Fældning af træer og bortkørsel af affald (Dronningmølle)
Renovering af græsplæne og lægning af 28 kvm fliser (Vejby)
Brolægning 40 kvm (Græsted)
Udskiftning af ødelagte tegl (Vejby)
Reparation af vindue (Smidstrup)
Tømrer- og snedkerarbejde på sommerhus (Smidstrup)
Gravearbejde med Bob Cat (Gilleleje)
Reparation af tag på udestue (Smidstrup)
Montering af døre og vinduer (Smidstrup)
Udbedring af vandskade (Gilleleje)
Reparation af tag (Smidstrup)
Opførsel af arkitekttegnet dobbeltgarage ca. 54 kvm (Munkerup)
Udskiftning af topstyrede vinduer (Smidstrup)
Montering af termorude og nedløb (Smidstrup)
2014
Renovering af badeværelse (Gilleleje)
Renovering af udvendig træbeklædning på hus (Smidstrup)
Opførsel af redskabsskur 9,1 kvm (Græsted)
Beplantning af hæk i skel (Vejby)
Montering af sortmalet træbeklædning på husgavl (Gilleleje)

Levering og montering af dør (Gilleleje)
Reparation af væg efter råd (Græsted)
Træterrasse omkring pavillon (Munkerup)
Udgravning og lægning af 40x40 fliser med granitkanter (Smidstrup)
Algebehandling af tag og fliser samt reparation af veluxvinduer (Vejby)
Udvidelse af træterrasse ca 50 m2 (Græsted)
Opførsel af lukket arkitekttegnet garage inkl. belægning (Munkerup)
Renovering af græsplæne og etablering af indkørsel (Smidstrup)
Tømrerarbejde på sommerhus (Vejby)
Montering af vindue (Gilleleje)
Montering af terrassegulv (Smidstrup)
Støbning af rande fundament ca. 14 meter til udestue (Smidstrup)
Etablering af regnvandsfaskiner (Smidstrup)
Montering af 8 kantet havepavillon (Gilleleje)
Opgravning og bortkørsel af tennisbane, asfalt 120 m2 (Vejby)
Renovering af have (Smidstrup)
Montering af tagpap ca. 15 kvm (Smidstrup)
Reparation af hegn (Gilleleje)
Montering af rygninger (Græsted)
Tætning af tag (Gilleleje)
Montering af skabe og reparation af rulleborde (Helsinge)
Montering af rygninger (Smidstrup)
Diverse gravearbejde med minigraver (Smidstrup)
Reparation af tagryg (Græsted)
Opførsel af 5 kvm tilbygning (Smidstrup)
Opførsel af arkitekttegnet tilbygning a 15 kvm på bjælkehus (Græsted)
Gravearbejde med minigraver (Smidstrup)
2013
Montering af profilbræddeloft (Græsted)
Montering af 60 kvm gulv og paneler (Græsted)
Udskiftning af tømmer til 3 meter limtræ (Espergærde)
Montering af tagplade og taghætte (Smidstrup)
Udskiftning af vinduer (Gilleleje)
Udvidelse af køkken (Gilleleje)
Nedtagning af gasbeton mellem stue og værelse (Gilleleje)
Udskiftning af hoveddør og bryggersdør (Smidstrup)
Udskiftning af vindue (Gilleleje)
Renovering af tag inkl. montering af nye velux vinduer (Gilleleje)
Bygning af udekøkken (Gilleleje)
Udskiftning af alle vinduer og døre i et sommerhus (Græsted)
Etablering af regnvandsfaskiner (Gilleleje)
Reparation af ydervæg og montering af ny beklædning (Græsted)
Opsætning af hegn (Gilleleje)
Træterrasse og terrasseoverdækning (Græsted)
Udskiftning af rådne bjælker (Græsted)
Sætning af 19 meter kantsten i granit og udvidelse fliseareal (Gilleleje)
Opsætning af brændeskur (Smidstrup)
Montering af 20 meter raftehegn (Espergærde)

Støbning af fundament (Gilleleje)
Renovering af have (Gilleleje)
Renovering af have og indkørsel (Smidstrup)
Montering af dør inkl. afslutninger (Sorø)
Udskiftning af træfacade, paptag og sternbrædder (Hillerød)
Montering af 28 meter raftehegn (Smidstrup)
Opretning af fliser (Gilleleje)
Opsætning af tagrender (Dronningmølle)
Montering af terrassedør (Smidstrup)
Lægning af 14 kvm fliser (Munkerup)
Renovering af regnvandsfaskiner (Dronningmølle)
Montering af vinduer og døre (Vejby Strand)
Udgravning og brolægning af 150 kvm indkørsel (Tisvildeleje)
Opsætning af dyrehegn ca. 40 meter (Græsted)
Reparation af velux vindue og tagrende (Humlebæk)
Opsætning af anneks (Tisvildeleje)
Haverenovering, fældning af træ, opgravning af rødder (Tisvildeleje)
Udgravning og støbning af fundament til 16 kvm anneks (Tisvildeleje)
Renovering og oprydning i lejlighed (Vanløse)
Montering af 2 store facadevinduer (Helsinge)
Etablering af indkørsel i Furesøsten ca. 72 kvm (Værløse)
Montering af brønddæksel og gips i badeværelse (Gilleleje)
Renovering af sommerhus (Gilleleje)
Reetablering af haveanlæg efter miljøboringer (Smidstrup)
Reparationer i hus og have (Smidstrup)
Montering af hoveddør (Gilleleje)
2012
Snedkerarbejde i badeværelse (Smidstrup)
Renovering af flisebelægning (Holte)
Beklædning af carport og montering af nye tagrender (Smidstrup)
Montering af ny dør (Smidstrup)
Renovering af dør, montering af aluklodser, og nyt tagpap (Gilleleje)
Tagarbejde, montering af vindskeder, lægter og rygning (Gilleleje)
Udskiftning af tegl, nedløb og ventilationsarbejde (Smidstrup)
Montering af ovenlyslister og udhængsklodser (Hornbæk)
Montering af ventilation, renovering af væg og carport (Græsted)
Tagarbejde, montering af wagaflex (Helsinge)
Forsikringsarbejde, udskiftning af vindue (Helsinge)
Montering af paneler, opsætning af tagrender (Gilleleje)
Renovering af tag (Græsted)
Flisearbejde i indkørsel og gangareal om hus (Gilleleje)
Isolering af tagrum, montering af gangbro og tagtrin (Gilleleje)
Forsikringsarbejde, udskiftning af vindue (Græsted)
Belægning af 36 kvm sf sten (Gilleleje)
Etablering af 400 kvm græsplæne (Gilleleje)
Montering af terrassedør (Helsinge)
Montering af 4 stk. veluxinddækninger (Helsinge)
Entreprenør- og gravearbejde (Gilleleje)

Udskiftning af rygningsbånd på tag (Helsinge)
Renovering af tag B7 eternittag (Græsted)
Montering af nyt vindue (Gilleleje)
Renovering af gavle (Græsted)
Haverenovering og etablering af ny græsplæne (Smidstrup)
Renovering af tag efter rådskade (Græsted)
Montering af 3 vinduer (Frederiksberg)
Montering af 200 kvm B7 eternittag (Smidstrup)
Forsikringsarbejde i forbindelse med vandskade (Gilleleje)
Opførsel af arkitektegnet tilbygning på 6 kvm (Smidstrup)
Etablering af 2 stk. regnvandsfaskiner og 2 brønde (Græsted)
Montering af nye profilbræddelofter i sommerhus (Græsted)
Montering af 75 kvm nyt Eternit tag (Græsted)
Forsikringsarbejde - 2 nye låger til hhv. vej og skur (Smidstrup)
17 m kantsten og nøddesten langs med sokkel (Gilleleje)
Haveanlæg med 65 kvm Ølandsbrud (Gilleleje)
Montering af Granitsten og renovering af bed (Gilleleje)
2011
Renovering af tag (Helsinge)
Udskiftning af tegl, renovering af udhæng og skorsten (Gilleleje)
Etablering af skråtrende i skifertag (Vejby)
Montering af blokhusbrædder på facade og gavl (Smidstrup)
Isætning af velux vinduer (Smidstrup)
Ombygning/renvonering af værelser 1.sal (Smidstrup)
Nyt badeværelse og isætning af velux vindue (Smidstrup)
Nedgravning af regnvandsfaskiner (Vejby)
Montering af gulv, loft og indvendige døre (Gilleleje)
Forsikringsarbejde, renovering af trægavl efter svamp (Gilleleje)
Beklædning af gavl (Smidstrup)
Montering af nyt køkken (Vejby)
Støbning af fundament til udestue (Vallensbæk)
Montering af nyt tag i Eternit 50 kvm (Gilleleje)
Udvendig og indvendig renovering af anneks 50 kvm (Gilleleje)
Reparation af utæt skifertag (Birkerød)
Montering af tagtrin og udskiftning af tegl (Smidstrup)
Etablering af ny indkørsel med granitskærver (Smidstrup)
Renovering af carport og montering af underbrædder (Gilleleje)
Isætning af veluxvindue inkl. afslutninger (Humlebæk)
Montering af trappe og gelænder (Gilleleje)
Udskiftning af tagplader (Humlebæk)
Etablering af ny indkørsel og flisebelægning (Gilleleje)
Udskiftning af døre og vinduer (Birkerød)
Reparation af tagrende (Frederikssund)
Udskiftning af facadedør og dobbeltdør (Smidstrup)
Tagpap på Bungalow (Frederikssund)
Montering af skabe og bordplader i bryggers (Birkerød)
Udskiftning af døre og vinduer i villa (Birkerød)
Forsikringsarbejde, udskiftning af 2 stk. døre (Smidstrup)

2010
Isætning af vinduer og døre (Dronningmølle)
Montering af tagrender (Gilleleje)
Etablering af udendørstrappe (Gilleleje)
Reparation af tagpap på bungalow (Frederikssund)
Entreprenørarbejde i have, fældning af træer og oprydning (Birkerød)
Nedtagning af køkken og etablering af egetræsgulv (Birkerød)
Træterrasse og fliseterrasse (Gilleleje)
Træfældning og nedtagning af overdækning (Gilleleje)
Re-etablering af græsplæne (Smidstrup)
Renovering af børnde og opsætning af tagrender (Smidstrup)
Flisebelægning 190 kvm (Smidstrup)
Nedgravning og monteringer af faskiner til regnvand (Smidstrup)
Fældning af træer (Smidstrup)
Udskiftning af rykningsbånd i skråtrender, zink på rem (Tisvildeleje)
Renovering af badeværelse (Smidstrup)
Renovering af badehus (Tisvildeleje)
Tagpap ved skorsten (Gilleleje)
Bygning og isætning af stalddør i badehus (Tisvildeleje)
Renovering af træterrasse og udskiftning af thermotag (Fredensborg)
Gravearbejde ved klargøring af bund til 140 kvm fliser(Dronningmølle)
Træbeklædning af gavl på parcelhus og isætning af vindue (Smidstrup)
Isætning af dobbeltdør, afslutninger indvendig og udvendig (Herlev)
Nyt haveanlæg, opsætning af hegn, stenbelægning á 60 kvm fliser samt diverse
stentrapper (Espergærde)
Montering af ny facade og isætning af dobbeltdør og vinduer inkl. afslutninger
indvendig og udvendig (Smidstrup)
Fældning af træer, flisearbejde 100 kvm, nedgravning af faskine og opsætning af 35
meter klinkehegn (Smidstrup)
Totalrenovering af sommerhus indvendig og udvendig (Tisvildeleje)
Renovering af ejendom, tømrer og snedkerarbejde (Charlottenlund)
Montering af vindue inkl. afslutninger indvendig og udvendig (Vejby)
Udskiftning af vinduer, afslutninger indvendig og udvendig (Herlev)
Totalentreprise på opførsel af nyt værksted på 42 kvm (Smidstrup)
2009
Flytning af jord (Smidstrup)
Renovering af tag (Græsted)
Nyt tag (Hillerød)
Opsætning af zinktagrender, nedgravning af faskiner (Gilleleje)
Renovering af skur (Gilleleje)
Udskiftning af vinduer (Smidstrup)
Tagarbejde (Smidstrup)
Renovering af sommerhus efter vandskade (Holløselund)
Renovering af tagudhæng og nedgravning af faskiner (Græsted)
Isætning af veluxvinduer, afslutninger indv og udvendig (Tisvildeveje)
Udskiftning af tagplader og montering af zinktagfod (Humlebæk)

Renovering af ejendom (Charlottenlund)
Isætning af døre og diverse snedkerarbejde (Frederikssund)
Uskiftning af rykninger og bånd på tag (Græsted)
Isætning af vinduer og veluxvinduer (Helsinge)
Montering af tagpap (Gilleleje)
Udskiftning af spær, tagbeklædning, gipsvægge (Gilleleje)
Opsætning af gipsvægge, isolering, taghætter (Helsinge)
Grave og støbearbejde, nedgravning af faskiner (Gilleleje)
Inspektion af råd og vandskade, svampeprøvetagning (Hornbæk)
Opsætning af zinktagrender og montering af faskiner (Gilleleje)
Montering af vinduer (Gilleleje)
Tilbygning (Smidstrup)
Opførsel af redskabsskur (Gilleleje)
Montering af loftstrappe, gangbro m.m. (Smidstrup)
Motering af banner (Helsingør)
Renovering af tag (Frederikssund)
Isætning af dør (Græsted)
Opsætning af klædeskabe og køkkenskabe (Fredensborg)
Isætning af døre (Frederiksberg)
Isætning af vinduer (Smidstrup)
Renovering af skur (Fredensborg)
Opsætning af skabe og montering af vindue (Smidstrup)
Opførsel af træterrasse (Smidstrup)
2008
Opførelse af ny cafébygning kvm 80 (Frederiksberg)
Udskiftning af 3 stk. hoveddøre (Gilleleje)
Bygning af træterrasse (Dronningmølle)
Tagrender, montering af tagbrønde, montering af vindue (Dronningmølle)
Isolering af trævægge og montering af veloux vinduer (Frederikssund)
Opsætning af vindskeder på hus (Helsinge)
Snedker og tømrerarbejde (Klampenborg)
Forsikringsarbejde for Top Danmark (Brøndby)
Forsikringsarbejde for Lokal forsikring (Hillerød)
Opsætning af hegn, opgravning af bambus samt
udlægning af perlesten og montering af låge (Gilleleje)
Montering af vindue, nyt gulvtæppe og fodpaneler (Udsholt Strand)
Udskiftning af vinduer og døre (Smidstrup)
Montering af vindskeder på tag (Frederikssund)
Isolering af væg, montering af gips og
udskiftning af bærende bjælke (Frederikssund)
Renovering af eternittag, beklædn af skur, dør- og vindue montering(Herlev)
Montering af banner på forretningsfacade (Hillerød)
Nyt eternit tag, montering af lægter og isolering (Frederikssund)
2007
Forsikringsarbejde for Top Danmark, vandskade under hoveddør (Smidstrup)
Montering af loft, gulv og fodpaneler (Klampenborg)

Nyt terrassegulv (Humlebæk)
Nyt tag, montering af 190 kvm eternitplader (Græsted)
Vinduer og døre til terrasse (Humlebæk)
Totalrenovering af ejendom (Hellerup)
Renovering af tag, eternittag (Rågeleje)
Beklædning af trægavle og nye zinktagrender (Frederikssund)
Udskiftning af rykninger på tag (Smørum)
Isætning af vindue og dør (Herlev)
Reparation af hoveddøre (Virum)
Forsikringsarbejde for Top Danmark, dørrskade (København V)
Opsætning af trapper (Klampenborg)
Tilbygning til sommerhus (Udsholt Strand)
Montering af vinduer og døre (Smidstrup)
Flisebelægning samt opsætning af raftehegn (Smidstrup)
Opsætning af hegn (Gilleleje)
2006
Totalrenovering af ejendom (Hellerup)
Totalrenovering af ejendom (Klampenborg)
Totalrenovering af ejendom (Gentofte)
Tilbygning af sommerhus (Udsholdt strand)
Udskiftning af vinduer og døre i helt hus (Græsted)
Renovering af lejlighed (Ordrup)
2005
Tryg Forsikring, nedtagning af skadet bygning (Ramløse)
Renovering af ejendom (København Ø)
Reparation af væg i entre (København Ø)
Ny port til lade, nye låge i gavl, vindskeder og ståltag (Ramløse)
Bygning af ny træterrasse (Smidstrup)
Eternittag, tagrender, skorstensindækning, hætter, nedløb (Græsted)
Reparation af hoveddør (København Ø)
Nyt tag på kontorbygning (Helsinge)
Tilbygning 25 kvm (Værløse)
Reparation af tag (Klampenborg)
2004
Nyt paptag (Frederiksværk)
Opsætning af toiletdøre (Bagsværd)
Renovering af lejligheder (Frederiksberg C)
Brolæggerarbejde og tømrerarbejde (Brønshøj)
Opførsel af carport og stenbelægning (Frederiksværk)
Reparation af dør (Ølstykke)
Opretning af gulv og lægning af nyt gulv (Ølstykke)
Nedlægning af limtræ (Skodsborg)
Totalrenovering af lejlighed (Frederiksberg)
Opførsel af 24 m lydhegn (Vanløse)

2003
Renovering af taglejligheder (Frederiksberg)
Renovering af ejendom (Roskilde)
Montering af 20 veloux vinduer (Roskilde)
2002
Udskiftning af 800 kvm tag (Roskilde)

