
Huset har fått tre våningar samt en källare som förutom 
förvaringsutryme, tvättstuga och toalett inrymmer ett dans-
golv där två par kan träna samtidigt.  Entrén till huset består 
av en balkong varifrån man kan se dansgolvet, när man har 
kommit förbi trappan övergår våningen till ett vanligt 
våningsplan. 

Huset är tänkt för en dansintresserad familj med två barn. 
Dansgolvet kan del användas av familjen och dels som en 
lokal där de kan ge privatlektioner till andra, i det senare 
fallet har man nytta av att man kan komma till dansgolvet 
utan att gå igenom husets levnadsutrymmen och att det 
finns en liten toalett även nere i källaren. 

På utsidan har huset fått en blekgrön ton som passar bra till 
de ljust rosatonade husen närmast intill. Taket är klätt med 
takpannor.

Pastellfärgerna har fått följa med in i husets och pryder dess 
väggar med olika nyanser i olika rum.  Runt dansgolvet är 
dock både väggar och golv i trä,  även träkänslan har fått 
sprida sig genom trägolv i alla husets rum.

Vistelserum som sovrum, vardagsrum och kök har plaserats 
utmed fasaderna för att få ljus. I badrummen på de två 
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översta våningarna tas ljus in genom glasgluggar, av glas som har en 
stuktur som gör det ogenomsynligt, mot trappan.  Minivardgsrummet på 
översta våningen får ljus från fönstret mellan den lägre och den högre 
nivån på taket. Detta gör att det endast är förvaringsytrymmena samt 
den lilla toaletten som inte får något ljus alls.  
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