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2006 - 2020

Renoveringer Villaer
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fuglebakkevej, Frederiksberg, total renovering af rækkehus i
Fuglebakkekvarteret (170 m2).
Adolphsvej, Gentofte, renovering og ombygning af villa (250m2).
CF Richsvej, renovering, nyt tag og ombygning af villa (165m2).
Stavsholt Gydevej, Farum, ombygning af lade og høloft til helårs
beboelse. (160m2).
Søllerødgårdsvej, Holte, total renovering af villa. (180m2).
Vældegårdsvej, Gentofte, total renovering af 2 villaer. (400m2).
Lemchesvej, Hellerup, total renovering af villa. (160m2).

Renoveringer lejligheder inkl. køkken toilet og bad.
▪
▪
▪
▪

Rosenvængets Allé, København, totalrenovering og ombygning
(180 m2)
HC Andersens Boulevard, København, totalrenovering og
ombygning (230 m2)
Sverigesgade, København, totalrenovering og ombygning af 2
lejligheder (130 m2)
Gasværksvej, København, totalrenovering og ombygning af 2
lejligheder (100 m2)

Tagrenoveringer og inddragelse af tørrelofter til bolig
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aurehøj Gymnasium, Gentofte, alt tømrerarbejde i forbindelse
af nyt tag og udskiftning af vinduer (1100 m2)
Dronning Olgas vej, Frederiksberg, udskiftning og isolering af
tag i ejerforening (500 m2)
Ericavej, Gentofte, Tagudskiftning og efterisolering, (180 m2)
Humlebækgade, København, udnyttelse af loft til beboelse (70
m2)
Schleppegrellsgade, København, etablering af beboelse og
tagterrasser. (120m2)
Lollandsvej, Frederiksberg, udnyttelse af loft til beboelse (75
m2)

Til og nybygninger

▪

Ericavej, Gentofte, muret tilbygning til villa, (12 m2).
Fortunvej, Charlottenlund, udvidelse af villa, (20 m2).
Jupitervej, Vanløse, skiferbeklædt tilbygning med terrasse på
tag (15 m2).
Bakketoften, Måløv, Tilbygning med 2 værelser og entré, (45
m2).
Rådvadsvej, Kbh NV, to tilbygninger med lærketræsbeklædning,
(140m2).
Ved Gertshøj, Måløv, tilbygning, (60 m2).

▪

Brorsonsvej, Taastrup, tilbygning i 2 etager, (52 m2).

▪

Rådvadsvej, København, nyopført villa, (150m2)

▪
▪
▪
▪
▪

Øvrige projekter
▪
▪
▪

Spejdersport, løbende indretningsarbejde og
butiksrenoveringer.
Københavns universitet, vedligeholdelsesarbejder af diverse
fredede bygninger.
Gentofte ejendomme, diverse vedligeholdelsesarbejder.

Uddannelse
2000 - 2004
▪ Uddannet tømrer hos NH Hansen og søn

