Villa Nystrand
Villa Nystrand är ett rymligt hus som passar perfekt för den stora
familjen med hela sex sovrum.
Den stora hallen är rymlig och centralt placerad i huset. Badrummet
är stort och har också en bastu. En klädhylla är inbyggd mellan
badrum och tvättstuga. Det finns också två inbyggda garderober i
hallen.
Tvättstugan har en groventré från husets baksida.
Den högra flygeln rymmer fyra rymliga sovrum, ett vardagsrum
perfekt för barnen/ungdomarna att spela spel eller att se tv i. Här finns
också ett mindre badrum.
Kök, matplats och vardagsrum ligger samlat i den vänstra flygeln,
skafferi som man kan gå in i är en praktisk detalj. I flygeln så hittar vi
också två sovrum och en klädkammare. Ryggåstaket skapar en härlig
rymd åt rummet.
Husets invändiga yta:
217m2
Byggnadsarea:
2
252m
Förslag på ändringar:
• Ta bort sovrummet vid matplatsen om du vill ha ett större
vardagsrum.
• Gör om bastun till en klädkammare eller utöka badrummet med spadel och badkar istället.
• Byt plats på tvättstuga och sovrum så kan groventrén läggas på
gaveln.
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familjen med hela sex sovrum.
Den stora hallen är rymlig och centralt placerad i huset.
Badrummet är stort och har också en bastu. En klädhylla är
inbyggd mellan badrum och tvättstuga. Det finns också två
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finns också ett mindre badrum.
Kök, matplats och vardagsrum ligger samlat i den vänstra flygeln,
skafferi som man kan gå in i är en praktisk detalj. I flygeln så
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vardagsrum.
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Kök, matplats och vardagsrum ligger samlat i den vänstra flygeln,
skafferi som man kan gå in i är en praktisk detalj. I flygeln så hittar
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