Villa Backa
Villa Backa är yteffektivt hus med en trevlig vinkel ut i
vardagsrummet. Huset passar in i många miljöer och beroende på
fönsterval, panel och kulör får det antingen en modern stil eller
klassisk, lantlig charm.
Tvättstugan är rymlig med plats även för teknik och har en groventré
på ena gaveln. Vill man ha ett mer öppet kök kan väggen mitt i huset
tas bort och kaminen flyttas mot fönsterpartiet i vardagsrummet.
Husets invändiga yta:
2
120m
Byggnadsarea:
140m2
Förslag på ändringar:
• Tag bort väggen mitt i köket och gör ett u-format kök med
matplatsen mitt i huset. Kaminen flyttas mot fönsterna i
vardagsrummet.
• Gör om det lilla badrummet till en klädkammare om du bara behöver
ett badrum.
• Byt plats på tvättstuga och sovrum om du hellre vill ha grovingången
på den andra gaveln.
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