Villa Altergård
Villa Altergård är ett trevligt hus med en yteffektiv planlösning. Den
härliga uteplatsen ligger under tak och kan även bli en framtida
inglasning. Eftersom huset inte är så långt så passar det in på mindre
tomter med entrésida mot norr.
Vardagsrummet har ryggåstak.Kaminen kan också placeras i
vardagsrummet eller mot det mindre sovrummet. För den som önskar,
kan fler fönster sättas in i vardagsrummet. Köket är väldisponerat med
bra arbetsytor och en trevlig köksö. Terrassdörren från köket gör det
enkelt då man ska bära ut mat till uteplatsen.
En annan praktisk funktion i Villa Altergård är WC/dusch i direkt
anslutning till groventrén. En perfekt lösning för den som har ett jobb
eller hobby där man vill kunna byta om duscha direkt då man kommer
in.

Husets invändiga yta:
2
145m
Byggnadsarea:
2
188m
Förslag på ändringar:
• Sätt in ett extra fönster på gaveln i köket för få in mer ljus
• Bastun görs om till en klädkammare
• Flytta groventrédörren i tvättstugan till gaveln istället för att skilja
på de olika entredörrarna
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