Villa Hestra
Villa Hestra har en spännande form tack vare de olika huskropparna
som möts i hallen. I ena delen ligger kök, matplats och vardagsrum
2
med ryggåstak, en rymlig yta på hela 84 m . Glasade pardörrar
öppnar upp mot terrassen.
Den andra delen rymmer tre stora sovrum, båda med plats för
förvaring. Tvättstugan är kompakt men rymmer alla funktioner.
Gästtoalett i anslutning till hallen och badrummet ligger centralt i
sovdelen av huset.
Husets invändiga yta:
2
171m
Byggnadsarea:
203m2
Förslag på ändringar:
• Huset kräver en bred tomt, korta av huskropparna för att få ett
nättare hus om tomten är smalare.
• Sovrummen är stora till ytan, korta av huskroppen så minskas
storleken på de mindre sovrummen.
• Sätt en vägg i hallen för att kunna möblera hallen och rymma plats
för förvaring/klädhängare.

Norra Altervägen 790, 945 92 Altersbruk | Telefon 0911-20 20 00 | E-post: info@www.villavarm.se | Webbplats: www.villavarm.se

Villa Hestra
Villa Hestra har en spännande form tack vare de olika huskropparna
som möts i hallen. I ena delen ligger kök, matplats och vardagsrum med
ryggåstak, en rymlig yta på hela 84 m2. Glasade pardörrar öppnar upp
mot terrassen.
Den andra delen rymmer tre stora sovrum, båda med plats för
förvaring. Tvättstugan är kompakt men rymmer alla funktioner.
Gästtoalett i anslutning till hallen och badrummet ligger centralt i
sovdelen av huset.
Husets invändiga yta:
171m2
Byggnadsarea:
203m2
Förslag på ändringar:
• Huset kräver en bred tomt, korta av huskropparna för att få ett
nättare hus om tomten är smalare.
• Sovrummen är stora till ytan, korta av huskroppen så minskas
storleken på de mindre sovrummen.
• Sätt en vägg i hallen för att kunna möblera hallen och rymma plats för
förvaring/klädhängare.

Planlösning Villa Hestra
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Villa Hestra
Villa Hestra har en spännande form tack vare de olika huskropparna som
möts i hallen. I ena delen ligger kök, matplats och vardagsrum med
2
ryggåstak, en rymlig yta på hela 84 m . Glasade pardörrar öppnar upp mot
terrassen.
Den andra delen rymmer tre stora sovrum, båda med plats för förvaring.
Tvättstugan är kompakt men rymmer alla funktioner. Gästtoalett i
anslutning till hallen och badrummet ligger centralt i sovdelen av huset.
Husets invändiga yta:
171m2
Byggnadsarea:
203m2
Förslag på ändringar:
• Huset kräver en bred tomt, korta av huskropparna för att få ett nättare hus
om tomten är smalare.
• Sovrummen är stora till ytan, korta av huskroppen så minskas storleken på
de mindre sovrummen.
• Sätt en vägg i hallen för att kunna möblera hallen och rymma plats för
förvaring/klädhängare.

Ändring planlösning Villa Hestra
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