
Fas 1
Exempel



Vi är en familj på fem personer, två vuxna och tre barn i åldrarna 4år, 6år och lillen på 4 

månader. Vi vill att nedervåningen ska vara publik, älskar att ha gäster så där ska det 

vara optimerat för socialt umgänge. Entrén får gärna kännas mer välkomnande, härlig 

och rymlig. Det är viktigt för oss att det är bra flöden och luftig känsla. Gillar att det är 

öppet upp till nock någonstans och att vi vuxna får ett eget WIC och badrum. Barnen får 

varsitt rum. Jag älskar vår öppna spis så den får gärna synas även på ovanvåningen. 

Från köket vill vi ha skjutpartier eller vikpartier som går att öppna, då poolen är nära får 

den gärna inte blockera utgången. Vi gillar stilren, nordisk och modern känsla, inte för 

klassigt och verkligen inte mossigt. 



- Byggnadshöjd max 8m

- Bevara tidstypiska drag från 60-talet

- Max BYA uppnått, går ej att bygga ut eller bygga till

- Lösvirkesbygge

- Bevara så mycket fasadpanel som möjligt, vill ej lägga pengar på enbart förfina

- Värmesystem: vattenburen golvvärme med frånluftsvärmepump

- Tidplan: önskar söka bygglov hösten 2021

- Budget kring 2M

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Eventuellt nu fasadpanel 
på hela huset



REFERENSBILDER
WOW-faktor i självklara 
komponenter

Enkla material men med 
förfinat formspråk

Det lilla extra där 
det syns

INTERIÖRT



REFERENSBILDER
EXTERIÖRT – FÖRSTÄRKA 60-TALS ATTRIBUT 

Glasat 
entréparti med 
förstärkt hörn

Variation i stora och 
små fönster

Stora 
fönsterpartier 
utan spröjs



FÖRE



YTOR
SOCIALT

PRIVAT



FLÖDEN



TRAPPA
Bra placering för att inte 
störa flöden

Hamnar mitt i sociala 
ytan



TRAPPA

Mitt i flödet men låter 
sociala ytor vara ostört

Tvättstuga behöver ny 
access från hallen. 
Värmepump flyttar ut i 
garage.



EFTER
ENTRÉPLAN



EFTER
ENTRÉPLAN



EFTER

Ny placering för 
vitrinskåp

Ett av sovrummen rivs

Social matplats närmre 
baksidan på huset

Vägg mellan vardagsrum 
och matplats rivs

Tydligt entréparti med 
glasade sidor och 
markerat hörn

Stor och generös hall. 
Option att dra fram 
väggsnutt så det blir 
mindre insyn från väg

Återanvänder garderob 
från sovrum

Vikpartier

Matbordet flyttar längre 
in i rummet

WOW rummet med öppen 
spis, STORA fönster i 
norrläge mot baksidan och 
soffgrupp framför spisen 

Flyttar befintlig vägg TV-
rum för att ge mer plats 
framför spis. 

Arbetsrum

ENTRÉPLAN

Tillgång till 
tvättstuga

Två extrarum för kontor, 
gästrum, förvaring etc. 

Värmepanna flyttar ut till 
garage



EFTER
PLAN 2

Öppet n
er



EFTER
PLAN 2

Öppet n
er



EFTER Sovrummen på andra 
sidan får varsitt fönster

Master badrum med 
badkar, dubbelhandfat, 
dusch och WC. Både 
dusch och WC får 
vädringsfönster

Takfönster

WOW fönster 
även på andra 
våningen

Master sovrum med 
stort fönsterparti och 
litet vädringsfönster

PLAN 2

WIC

Gallerihall

Atriumgård

Extra förvaring

Öppet n
er



FASADER
FÖRE



FASADER
EFTER



FASADER
EFTER Barnens sovrum

Tydligt och välkomnande 
entréparti med skärmtak 
och markerat hörn

Takfönster

Master sovrum 
med stort 
fönsterparti

WOW fönster

Litet 
badrumsfönster

Fönster från 
TV-rum



FÖRE



3D SKISSER



RENDERING



ENTRÉ



HALL



HALL

Option: Utdragen vägg



RENDERING



HALL



VARDAGSRUM



FÖRE



RENDERING



VARDAGSRUM



TRAPPA



MATSAL



MATSAL



MATSAL



MATSAL



TRAPPA



TRAPPA



FÖRE



RENDERING



TV-RUM



TV-RUM



TV-RUM



BARNRUM



GALLERIHALL



WIC



BADRUM



BADRUM



MASTER SOVRUM



MASTER SOVRUM



ÖVERSIKT



ÖVERSIKT



RENDERING



Nästa steg
Konstruktionsgranskning

Bygglov
Byggritningar



TACK


