allt som ett väldigt stort hus har, förutom en massa onödiga ytor.

VILLA SKEPPSVIK
Här kommer du rakt in i husets öppna och ljusa hjärta. Köket bjuder på gott om utrymme
att ta ut svängarna i middagsbestyren. Från altandörren i vardagsrummet kommer du
direkt ut till den skyddade uteplatsen i vinkel, familjens egen lilla oas under ljusa sommarkvällar. Ställer du dig mitt i det stora härliga vardagsrummet med den öppna och ljusa
planlösningen mot köket, upptäcker du att inga dörrar knycker onödig plats. Dels ger det
ett rent och snyggt intryck men också stor valfrihet med möbleringen. I vinkelbyggnaden
har vi gjort gott om egen plats för barnen. Här finns tre sovrum, ett ljust allrum plus en
rejäl klädkammare där det mesta av barnens grejer får plats. Behöver du ett arbetsrum?
Välj till en extra vägg till allrummet så är det fixat.

villa STJÄRNFORS
För den som önskar kan villa Skeppsvik även fås med en lite
mindre vinkel och blir då ca 122 m2 och kallas villa Stjärnfors.

entréplan STJÄRNFORS
Boarea: 121,9 m2

VILLA SKEPPSVIK
1-planshus
6 rum och kök
Total boyta: 138,9 m2

Med en extra vägg och
dörr får du ett arbetsrum,
tv-rum eller vad du vill.

För husfakta, se mer på www.a-hus.se.

Skippa klädkammaren
och sätt in en bastu och
en skjutdörrsgarderob
istället.

överplan
Boarea: 76,0 m2

entréplan SKEPPSVIK
Boarea: 138,9 m2

Här kommer du rakt in i husets öppna ljusa hjärta. Från
altandörren i vardagsrummet kommer du direkt ut till
den skyddade uteplatsen i vinkel.

Välj en öppen planlösning och
låt kök och vardagsrum gå i ett,
eller sätt upp en vägg för teven i
vardagsrummet. Vardagsrummet
ger en känsla av att sitta i en
glasveranda. Ryggåstaket öppnar
upp mot allrummet på andra
våningen.

entréplan
Boarea: 113,7 m2
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Bilderna kan visa kundanpassade tillval, se dem som inspiration.
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