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Niclas skaffade nytt kök

När Niclas Jornée flyttade in i sin lägenhet i bostadsrättsföreningen Förmannen hösten 2009 blev köket det första
stora förändringsprojektet. Med erfarenheten av köksbytet
bakom sig vet han vad som blev bra och vad man behöver
tänka lite extra på.
Det senaste stambytet hade genomförts 1993 och köket var ganska ned-gånget när Niclas flyttade in. Han började riva ut köket
själv, men ville överlåta resten av arbetet till experter. - Jag har ju
sett hur de gör på teve, säger han och skrattar. Men jag visste att
jag aldrig skulle klara av att bygga ett kök själv. Jag ville ju att det
skulle bli riktigt snyggt. Han bestämde sig för att anlita köksinredningsföretaget Puustelli. De kom hem till honom och började
göra mätningar.
- Att det blev just Puustelli var mest en slump. Företagets köksbutik ligger nära Ulvsunda och jag passerar den ofta, berättar Niclas.
Han fick bra personlig kontakt med företaget och upplever att
han fick den hjälp han behövde.
Mer förvaringsutrymme
I samråd med Puustellis experter valde han fritt bland företagets
utbud. När det gällde placering av skåp återskapade Niclas de
delar av köket som han var nöjd med och bytte ut annat.
De gamla överskåpen gick inte ända upp till taket och byttes
därför ut mot större.
- Jag har mycket mer förvaringsutrymme nu, säger Niclas.
Han fastnade för små rektangulära handtag som visade sig vara
det allra senaste inom köksinredning. Kylskåpet och spisen fick
vara kvar, men tanken är att även de ska bytas ut så småningom.
Även om Niclas i stort är nöjd med processen så kan han konstatera att en del problem dök upp efter vägen. Bland annat så sprack
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tidsramen, vilket innebar att den nya köksinredningen fick stå i
vardagsrummet under en period. Att under-arbetet, det vill säga
spackling, målning och kakling, är något som kunden själv står
för har gjort att processen blivit utdragen. Niclas letar fortfarande
efter någon som kan spackla.
Helhetslösning på gott och ont
Att Puustelli erbjuder en helhetslösning när det gäller material
och arbete innebär att man som kund har en garanti för att allt
passar. Företaget ordnade alla kontakter med rörmokare och elektriker för montering och inkoppling av diskbänk, belysning, fläkt
och mikrovågsugn. Niclas vill dock tipsa om att man i kontakten
med hantverkare om möjligt bör be om en ordentlig offert.
- Det visade sig att rörmokaren som anlitades hade en standardfaktureringsavgift som de tog ut oavsett hur omfattande monteringsarbetet var. I mitt fall rörde det sig bara om montering av en
diskbänk och då kändes priset orimligt högt.
Fortfarande är väggarna inte spacklade och målade och kaklet är
inte på plats. Men trots att en del arbete återstår har Niclas ett
nytt, fräscht kök som han är mycket nöjd med.
Foto: Puustelli

