Villa Borgfors
Villa Borgfors har en bra planlösning för en växande familj. Huset
räknas som ett 1 1/2-plans hus eller ett enplanshus med inredd vind.
Byggnadshöjden gör att det kan byggas där detaljplanen inte tillåter
hus med övervåning. En trevlig detalj är öppningen i hallen upp till
övervåningen. Kök, matplats och vardagsrum ligger öppet i den
husdelen som även har ryggåstak.
Föräldrasovrummet har eget badrum och två klädkammare.
Tvättstugan är rymlig med groventré och klädkammare. I hallen finns
en liten gästtoalett och garderober till förvaring. På övre plan finns två
sovrum, ett mindre vardagsrum och ett badrum.
Husets invändiga yta:
208m2
Byggnadsarea:
2
173m
Förslag på ändringar:
• Byt plats på matplats/kök och vardagsrum om det passar tomten
bättre.
• Gör om den lilla klädkammaren till en bastu istället.
• Flytta dörren till stora badrummet mot kortsidan istället, så rummet
nås av alla i huset och inte via föräldrasovrummet.
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Huset räknas som ett 1 1/2-plans hus eller ett enplanshus med
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detaljplanen inte tillåter hus med övervåning. En trevlig detalj är
öppningen i hallen upp till övervåningen. Kök, matplats och
vardagsrum ligger öppet i den husdelen som även har ryggåstak.
Föräldrasovrummet har eget badrum och två klädkammare.
Tvättstugan är rymlig med groventré och klädkammare. I hallen
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Villa Borgfors
Villa Borgfors har en bra planlösning för en växande familj.
Huset räknas som ett 1 1/2-plans hus eller ett enplanshus med
inredd vind. Byggnadshöjden gör att det kan byggas där
detaljplanen inte tillåter hus med övervåning. En trevlig detalj är
öppningen i hallen upp till övervåningen. Kök, matplats och
vardagsrum ligger öppet i den husdelen som även har ryggåstak.
Föräldrasovrummet har eget badrum och två klädkammare.
Tvättstugan är rymlig med groventré och klädkammare. I hallen
finns en liten gästtoalett och garderober till förvaring. På övre
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Villa Borgfors
Villa Borgfors har en bra planlösning för en växande familj. Huset räknas
som ett 1 1/2-plans hus eller ett enplanshus med inredd vind.
Byggnadshöjden gör att det kan byggas där detaljplanen inte tillåter hus
med övervåning. En trevlig detalj är öppningen i hallen upp till
övervåningen. Kök, matplats och vardagsrum ligger öppet i den husdelen
som även har ryggåstak.
Föräldrasovrummet har eget badrum och två klädkammare. Tvättstugan
är rymlig med groventré och klädkammare. I hallen finns en liten
gästtoalett och garderober till förvaring. På övre plan finns två sovrum,
ett mindre vardagsrum och ett badrum.
Husets invändiga yta:
208m2
Byggnadsarea:
173m2
Förslag på ändringar:
• Byt plats på matplats/kök och vardagsrum om det passar tomten bättre.
• Gör om den lilla klädkammaren till en bastu istället.
• Flytta dörren till stora badrummet mot kortsidan istället, så rummet
nås av alla i huset och inte via föräldrasovrummet.
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