Malvik 1957
Huset er bygget i 1957 og ligger i Malvik ved
Trondheimsfjorden.
Orientering: Inngang mot sør, stue mot nord med
utsikt til fjorden.
Første etasje: Inngang, toalett (fra 1980), stue og
kjøkken.
Andre etasje: Tre soverom, vaskerom uten WC.
Kjeller: Boder, vaskerom, originalt WC.
Areal: Kjeller og første etg er ca 60 m2, andre etg er
ca 45 m2.
Beboerne er et ektepar (60+) som nettopp har
overtatt hennes barndomshjem. De ønsker å bli
boende i huset lenge. Huset er i god stand, men
det er ikke foretatt større renoveringer tidligere.
Det er behov for å oppgradere huset både
innvendig og utvendig og det er et ønske å utvide
første etasje med soverom og bad. Huset ligger i
bratt terreng og utgang fra kjeller kan etableres.
Beboerne ønsker seg "energiløsninger for
framtida".
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Nesodden 1962
Huset er bygget i 1962 og ligget på Nesodden
utenfor Oslo. Huset ligger i et rolig og fritt område.
Orientering: Inngang møt øst og stue med utgang
til terrasse mot sør.
Første etasje: Inngang, WC, stue, kjøkken og
kontor.
Andre etasje: Tre soverom og bad.
Kjeller: Vaskerom, kjellerstue, lager.
Areal: 55 m2 per etasje.
Beboeren er en kvinne (50+), som kjøpte huset for
5 år siden. Hennes mor, tre voksne sønner og et
barnebarn bor i Oslo, og er ofte på besøk. Hun har
pusset opp kjøkken og stue. Det er stort behov for
renovering av hele bygningskroppen utvendig og
2.etasje innvendig. Det er et ønske å bygge om, og
utvide inngangspartiet med stor takhøyde og
gjerne løfte deler av taket. Drømmen er et
interessant hus som innbyr til mye aktivitet og
besøk.
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Kristiansand 1972
Huset er bygget i 1972 og ligger på
Hamresanden ved Kristiansand
Orientering: Stue og utsikt mot sør-vest.
Hovedetasje: Hovedinngang, stue, kjøkken,
to soverom, bad og WC.
Sokkeletasje: Stue, to soverom, boder, bad
og vaskerom. Inngang fra nord-vest.
Areal: ca 130 m2 i grunnflate
Boligeierne (30+) er en småbarnsfamilie på
snart 4. De bor foreløpig i Oslo og skal flytte
til Kristiansand når huset er ferdig renovert.
Huset fremstår nå som nesten originalt og
det er behov for en omfattende
oppgradering. Familien ønsker å utnytte den
fine utsikten bedre, med store vindusflater
og gjerne økt takhøyde i hovedetasjen. De
ønsker å etablere en ny adkomst med et mer
praktisk inngangsparti og ellers mer
funksjonell planløsning for ulike aktiviteter,
og en utleiedel.
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Sandefjord 1972
Huset er et "Fjogstadhus" bygget i 1972 som ligger
ved sjøen i Sandefjord.
Orientering: Stue og utsikt mot sjøen og nord-øst
Hovedetasje: Stue, kjøkken, tre soverom, stort bad,
WC.
Kjeller: Vaskerom, bod, soverom, kjellerstue, WC,
inngang fra nord.
Areal: ca 110 m2 i grunnflate.
Boligeier er en mann (50+) og hans tenåringssønn.
Eieren er bygningskyndig og har oppgradert flere
boliger tidligere. Han ønsker mulighet til å gjøre
mye av arbeidet selv og en plan han kan jobbe
etter. Det er aktuelt å etablere en utleiedel med
tanke på å bo der livet ut. Huset ligger ved sjøen og
eieren er en ivrig kajakkpadler. Det er et ønske å
fjerne masse foran kjeller og få dør til kjeller uten
trapp slik at han kan trekke kajakken/friluftsutstyr
gjennom hagen og direkte inn. Et hus for en aktiv
familie.
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Malvik 1989
Dette huset ligger også i Malvik ved
Trondheimsfjorden. Området ble bygget ut i
1988 – 89 med mange hus som har likhetstrekk.
Et generasjonsskifte er på gang, og mange har
behov for oppgradering.
Orientering: Stue og utsikt mot nord og fjorden,
inngang mot sør.
Første etasje: Stue, kjøkken, vaskerom, tre
soverom og bad.
Andre etasje: Loftstue og soverom
Sokkel etasje: Bad, WC, gang, utleieleilighet.
Areal: Opprinnelig grunnflate er ca 105 m2
Boligeierne (30+) er en småbarnsfamilie på fire
personer. I tillegg bor to personer i utleiedel i
sokkeletasjen. Huset har behov for omfattende
renovering og det er et ønske å endre en del på
planløsningen og utnytte den fine utsikten bedre.
Huset har et tilbygg fra 2004 med utvidelse av
kjøkken, nytt vaskerom og utvidelse av inngang
og det ene soverommet i første etasje og
uinnredet samme areal i kjeller.

1.etg
med
påbygg
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Hamar 1963
Huset er bygget i 1963 og ligger på Smeby/Solvang,
et område med boliger bygget i samme periode,
der flere har gjennomgått på-/ombygginger.
Orientering: Inngang mot nord, og stue med
utgang til terrasse mot øst og mot vest.
Hovedetasje: Inngang, stue/spisestue, kjøkken, to
soverom og bad.
Kjeller: boder
Areal: Ca.80 m2 per plan.
Boligeierne (20+ og 30+) har bodd i huset siden
2014 og ønsker å bli boende lenge, gjerne med
familie etter hvert. Huset har behov for
omfattende utvendig renovering. Det er gjort mye
innvendig med nytt kjøkken og bad og nye
overflater. Det er ønske om utvidet boareal og evt.
utleiedel. Huset har fin beliggenhet med gode
solforhold. Det er ønske om bedre utsikt og fine
uteplasser.
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