Villa Kåbdalis
Villa Kåbdalis är ett modernt fritidshus med full villastandard. En
spännande detalj är öppningen upp över matplatsen till övervåningen.
På bottenvåningen ligger kök, matplats och vardagsrum samlat i den
ena delen av huset. Hallen är rymlig och under trappan finns ett
mindre förråd.
Huset ska fungera som ett fritidshus med plats för många gäster.
Sovrummen är därför ritade för att rymma både en familjesäng och en
vanlig säng. Eftersom huset är ett fritidshus finns inget
handikappkrav, vilket gör att alla sovrum och badrum ligger på det
övre planet. Det mindre vardagsrummet på övervåningen har kontakt
med matplatsen och köket på bottenvåningen, tack vare den stora
öppningen mellan våningsplanen.
För att enkelt kunna tvätta och torka blöta skidkläder har huset fått en
ordentlig tvättstuga, något som inte är så vanligt i ett fritidshus.
2
Det inbyggda garaget på över 22 m är tänkt att rymma snöskotrar,
fyrhjulingar eller skidutrustning.

Husets invändiga yta:
2
170m
Byggnadsarea:
120m2
Förslag på ändringar:
• Villa Kåbdalis är ritat och byggt som ett fritidshus. Detta innebär att
huset inte har samma handikappkrav som en villa där man bor
permanent. Villa Gyllengården är en annan variant som uppfyller
kraven för en villa.
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