Barnvänliga
Barkarö,
etapp 4

VÄLKOMMEN TILL GOTÖ LÅNGGATA

Här bor du på landet
men ända nära stan
Barkarös nyaste område har de senaste åren kommit
att bli navet för Västerås småbarnsfamiljer, mycket tack
vare den trygga och hemtrevliga miljön. Här finns rum för
både barnlek och egentid, lugn och energi, stadsliv och natur.
Aroseken fortsätter nu utbyggnaden av Barkarö,
och erbjuder i denna etapp 21 friliggande villor med
en modern och hållbar gestaltning.
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ARKITEKT ANNA LANTZ NIKLASSON

Arkitektens ord om husen
inom Barkarö Etapp 4
I denna etapp erbjuds tre olika "boxiga"
husmodeller som skapar fin variation på
området och möjliggör en optimering av
husens placering på varje enskild tomt.
Fasader i stående modern funkispanel i
kombination med stora spröjsade "industri
fönster" ger husen en tuff och nutida
framtoning som fint knyter an till övrig
bebyggelse runt omkring.
Med fasader i två olika grå nyanser särskiljer
sig de olika husmodellerna åt samtidigt som
de står för ett eget unikt utseende. De
moderna formspråket knyter an till platsen.
Husens fasader i stående träpanel skapar
en fin kombination av modern arkitektur
och svensk byggnadstradition. Trä är ett
estetiskt tilltalande och klimatneutralt
material som kommer från skogarna runt
omkring oss. Att tillverka hus i trä kräver
i sig väldigt lite energi, speciellt då även
stommen består av detsamma och det
känns viktigt.
Anna Lantz Niklasson
Arkitekt Obos AB

Anna Lantz Niklasson är utbildad byggnadsingenjör med inriktning
arkitektur och byggnadsutformning.

"I mitt arbete möter jag människor
som drömmer om sitt framtida boende, och att
vara en del i deras tankeverksamhet från idé-skiss
till färdigt hem är en fantastisk resa."
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Villa 154 L

Huset på bilden är extrautrustat. Vissa avvikelser kan förekomma.

Villa 154 L
Modern, friliggande villa om 154 kvm fördelat på 7 rum och kök.

Huset på bilderna är extrautrustat. Vissa avvikelser kan förekomma.

Om Villa 154 L
Ett tvåplanshus med väl tilltagna mått i form
av en modern kub av ljusgrå stående träpanel.
Ett entrétak och pergola i kontrasterande färg
markerar en värdig entré och ramar in ute
platsen fint.
Redan i hallen möts man av ljus och rymd. Kök, matplats
och vardagsrum öppnar upp sig mot trädgård och altan.
Föräldrarnas sovrum, wc/d och klädvård är placerade i andra
änden av entréplan.
En trappa upp flödar ljuset in i allrummet från härliga fönster
partier. Här finns två generösa barnrum samt ett master
bedroom med eget kontor/dressingroom samt walk-in-closet.
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PLANLÖSNING
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* lllustrerad utemiljö ingår ej, förutom entrétak på framsida och pergola på baksida.
Vissa avvikelser kan förekomma.

















Plan 1

Plan 2









Öppen planlösning, kök med köksö i
anslutning till matplats och vardagsrum.
Stort sovrum.
Wc med dusch.
Tvättstuga med groventré.























 



Master bedroom med kontor/
dressingroom och walk-in-closet.
Två rejäla sovrum.
Allrum.
Badrum.
Kan levereras med eller utan
carport/förråd.
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Villa 154 G

Huset på bilden är extrautrustat. Vissa avvikelser kan förekomma.

Villa 154 G
Modern, friliggande villa om 154 kvm fördelat på 7 rum och kök.

Huset på bilderna är extrautrustat. Vissa avvikelser kan förekomma.

Om Villa 154 G
Husets boxiga form och stående träpanel skapar
en fin kombination av modern arkitektur och svensk
byggnadstradition. Entrétaket vid entrén och pergolan
på uteplatsen skjuter ut som spännande visuella rum.
Redan vid entrén möts man av en fin siktlinje, mot ljuset i
vardagsrummet bredvid kök och matplats. Entréplan rymmer
även arbetsrum/sovrum, klädvård och wc/d.
Den centralt placerade trappan leder upp till en mer privat
ovanvåning med ett stort och rymligt allrum. Härifrån når man
de två barnrummen samt föräldrarnas egen "en suite" med privat
arbetsrum och rymligt walk-in-closet.
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PLANLÖSNING
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* lllustrerad utemiljö ingår ej, förutom entrétak på framsidan och pergola
på baksida. Vissa avviikelser kan förekomma.



















Plan 1
Öppen planlösning, kök med köksö i
anslutning till matplats och vardagsrum.
Sovrum/kontor.
Wc med dusch.
Tvättstuga med groventré.



Plan 2



















 







Master bedroom med kontor/
dressingroom och walk-in-closet.
Två rejäla sovrum.
Allrum.
Badrum med plats för badkar.
Kan levereras med eller utan
carport/förråd.
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Villa 163

Huset på bilden är extrautrustat. Vissa avvikelser kan förekomma.

Villa 163
Modern, friliggande villa om 163 kvm fördelat på 7 rum och kök.

Huset på bilderna är extrautrustat. Vissa avvikelser kan förekomma.

Om Villa 163
Ett tvåplanshus med väl tilltagna mått i
form av en modern kub av mörk stående
träpanel. Ett entrétak i kontrasterande
färg markerar en värdig entré och en
pergola ramar in uteplatsen fint.
Redan i hallen möts man av ljus och rymd. Kök, matplats
och vardagsrum öppnar upp sig mot trädgård och altan.
Föräldrarnas sovrum, wc/d och klädvård är placerade i
andra änden av entréplan.
En trappa upp flödar ljuset in i allrummet från härliga
fönsterpartier. Här finns tre generösa barnrum samt
ett föräldrasovrum med egen klädkammare.
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PLANLÖSNING
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* lllustrerad utemiljö ingår ej, förutom pergolan på fram- och baksida. Vissa avvikelser kan förekomma.


























Plan 1

Plan 2

Öppen planlösning, kök med köksö
i anslutning till matplats och vardagsrum
med burspråk.
Stort sovrum/kontor.
Wc med dusch.
Tvättstuga med groventré.

Master bedroom med walk-in-closet.
Tre rejäla sovrum.
Allrum.
Badrum.












 





Kan levereras med eller
utan carport/förråd
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Läs mer på
aroseken.se/barkaro
Aroseken, Badhusgatan 5, 722 15 Västerås,
nyproduktion@aroseken.se, www.aroseken.se, 021-17 91 00

