Villa Rosfors
Villa Rosfors är ett stort, rymligt New England-hus med generösa
utrymmen. En elegant detalj är öppningen mellan våningsplanen i
vardagsrummet. Huset rymmer fyra sovrum, men planlösningen kan
enkelt ändras så fem sovrum får plats. Köket har köksö samt ett
gammaldags skafferi.
Husets invändiga yta:
2
239m
Byggnadsarea:
2
149m
Förslag på ändringar:
• Sätt ett tak över entrén för en mer markerad ingång till huset.
• Tag bort öppningen över vardagsrummet och gör ett extra sovrum
där det mindre vardagsrummet ligger på ritningen. Husets invändiga
2
yta ökas då med 17 m .
• Vill man inte ha en bastu, görs den om till klädkammare/förråd
istället.
• I hallen på bottenvåningen finns plats för en klädkammare istället för
garderober.
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• Sätt ett tak över entrén för en mer markerad ingång till huset.
• Tag bort öppningen över vardagsrummet och gör ett extra
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Planlösning bottenvåning Villa Rosfors
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vardagsrummet. Huset rymmer fyra sovrum, men planlösningen
kan enkelt ändras så fem sovrum får plats. Köket har köksö samt
ett gammaldags skafferi.
Husets invändiga yta:
2
239m
Byggnadsarea:
149m2
Förslag på ändringar:
• Sätt ett tak över entrén för en mer markerad ingång till huset.
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kan enkelt ändras så fem sovrum får plats. Köket har köksö samt
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• Sätt ett tak över entrén för en mer markerad ingång till huset.
• Tag bort öppningen över vardagsrummet och gör ett extra
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invändiga yta ökas då med 17 m .
• Vill man inte ha en bastu, görs den om till klädkammare/förråd
istället.
• I hallen på bottenvåningen finns plats för en klädkammare istället
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Ändring planlösning Villa Rosfors
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