Villa Ystad
Villa Ystad är ett modernt hus med kök och matplats centralt placerat i
huset. Vardagsrummet har ryggåstak och plats för braskamin.
Föräldrasovrummet har bra förvaring och närhet till det stora
badrummet.
De mindre sovrummen ligger i andra delen av huset, där finns också
ett mindre vardagsrum. Tvättstugan fungerar också som sluss in mot
garaget.
Här hittar du bilder från Villa Ystad.
Husets invändiga yta:
201m2
Byggnadsarea:
2
231m
Förslag på ändringar:
• Flytta kaminen till motsatt sida i vardagsrummet, så kan fler fönster
sättas.
• Genom att göra ingången till det stora badrummet från
föräldrasovrummet kan man få plats med en klädkammare.
• Plocka bort väggen mellan kök och allrum för en öppnare
planlösning.
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