Villa Måttsund
Villa Måttsund har en modern planlösning med kök, matplats och
vardagsrum samlat i ena delen av huset. Ryggåstaket skapar en öppen
känsla till hela rummet. En spännande detalj i hallen är öppningen upp
till övervåningen, den skapar en kontakt mellan de två planen. Hallen
är öppen och genom tvättstugan kommer man direkt in i garaget.
Föräldrasovrummet ligger i anslutning till det stora badrummet, som
rymmer både bastu och badkar. Ett mindre sovrum ligger vid hallen,
här finns också det lilla badrummet. Övervåningen rymmer två sovrum
med ett allrum på mitten.
Hela huset har en total yta på 235 m2 då är garaget inräknat.
2
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Bottenvåningen utan garage är 139 m och övervåningen är 51 m
Villa Sikträsk har en liknande planlösning, men saknar garage.
Husets invändiga yta:
235m2
Byggnadsarea:
2
214m
Förslag på ändringar:
• Tag bort bastun.
• Gör om badrummet till ett sovrum istället och sätt dörren från
vardagsrummet.
• Gör det mindre badrummet större genom att ta yta från tvättstugan.
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139 m och övervåningen är 51 m
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Bottenvåning Villa Måttsund

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

Villa Måttsund
Villa Måttsund har en modern planlösning med kök, matplats och vardagsrum
samlat i ena delen av huset. Ryggåstaket skapar en öppen känsla till hela rummet.
En spännande detalj i hallen är öppningen upp till övervåningen, den skapar en
kontakt mellan de två planen. Hallen är öppen och genom tvättstugan kommer man
direkt in i garaget. Föräldrasovrummet ligger i anslutning till det stora badrummet,
som rymmer både bastu och badkar. Ett mindre sovrum ligger vid hallen, här finns
också det lilla badrummet. Övervåningen rymmer två sovrum med ett allrum på
mitten.
Hela huset har en total yta på 235 m2 då är garaget inräknat. Bottenvåningen utan
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garage är 139 m och övervåningen är 51 m
Villa Sikträsk har en liknande planlösning, men saknar garage.
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Övervåning Villa Måttsund
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Villa Måttsund
Villa Måttsund har en modern planlösning med kök, matplats och vardagsrum
samlat i ena delen av huset. Ryggåstaket skapar en öppen känsla till hela
rummet. En spännande detalj i hallen är öppningen upp till övervåningen, den
skapar en kontakt mellan de två planen. Hallen är öppen och genom tvättstugan
kommer man direkt in i garaget. Föräldrasovrummet ligger i anslutning till det
stora badrummet, som rymmer både bastu och badkar. Ett mindre sovrum
ligger vid hallen, här finns också det lilla badrummet. Övervåningen rymmer två
sovrum med ett allrum på mitten.
Hela huset har en total yta på 235 m2 då är garaget inräknat. Bottenvåningen
utan garage är 139 m2 och övervåningen är 51 m2
Villa Sikträsk har en liknande planlösning, men saknar garage.
Husets invändiga yta:
2
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Förslag på ändringar:
• Tag bort bastun.
• Gör om badrummet till ett sovrum istället och sätt dörren från
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Ändring planlösning Villa Måttsund
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