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Bo i en skiss
Jag har spenderat största delen av min vakna tid och en del av nätterna av vårterminen i en trälåda 
i min trädgård. Jag har försökt att fårstå vad arkitektur är och hur det kan påverkar mig. Jag har 
funderat över processen i hur vi skapar arkitektur; att sitta vid ett skrivbord och hitta på hus. För mig 
har steget mellan strecken på ritningen och det byggda ofta känts väldigt stort och lite svårbegripligt. 
Vi som arkitekter bör väl kunna visualisera icke existerande rum på ett sätt så att både vi själva och 
andra förstår hur slutresultatet ska blir. I Arkitektens handbok kan man få uppgifter om olika 
mått och lösningar. Jag förstår vad det står. Jag förstår varför. Ändå så har jag svårt att 
ta det till mig det. Det är som om förståelsen av informations inre, verkliga, sanning inte går 
att förmedla i text och bild utan måste upplevas. Ibland måste man säga saker högt för att 
man ska förstå dem. Ibland måste man bygga för att förstå ritningen. 

I det här projektert har jag vänt på processen och byggt en liten "bostad" och sedan ritat upp och 
visualiserat byggnationen efteråt. Med hjälp av ritningar och bilder har jag försökt beskriva vilka 
effekter de olika lösningarna har fått på mig. Upplägget har varit "trial and error" och att inte 
från början veta var projektet är på väg, slutresultatet har inte heller var det viktiga utan 
fokus har legat på själva processen. Jag har försökt att låta "tiden" fått vara arkitekten 
i en evolutionär process där dåliga lösningar försvinner och de bra blir kvar. Precis som 
i organisk evolution så blir det mest fel och bara några rätt varje gång, men under tid 
så ackumuleras de bra. Det här arbetssättet tillåter mig att göra fel, det blir en del av 
processen.

LÅDAN
Lådan har fått representera en bostad som jag har byggt om, gång på gång, i något som jag 
har kallat för olika konfigurationer där varje konfiguration är en vidareutveckling av den 
tidigare. Varje konfiguration består av tre delar: byggd miljö, dokumentation och utvärdering 
av resultatet. Jag startade med att bygga en trälåda med en golvyta på 2,7 m2 av reglar och 
OSB-skivor. Dess minimala storlek har tvingat mig att vara kreativ i att hitta olika lösningar; 
det har mer varit som att konstruera ett hyllsystem än att göra en planritning. Jag har 
byggt och byggt om dess interiör och prövat olika konfigurationer och försökt att göra varje 
lite bättre än den som var innan.

BYGGMATERIAL - det värdefulla med en billig konstruktion är att den inte är värdefull.
För att bygga mitt projekt har jag använt det billigaste byggmaterialet jag kunde hitta i 
bygghandeln. Dels för att jag är en fattig student och dels för att känna så lite respekt 
för materialet som möjligt, våga såga sönder en skiva utan att fundera så mycket. Kunna 
testa och kassera. Jag har använt 2"2-reglar som kostar 6 kr/meter och OSB-skivor som 
koster 105 kr/skiva. Det är billigare än att bygga modeller i kartong. Var för sig är reglarna 
i klenast laget och skivmaterialet smular lätt sönder men rätt kombinerat så är de ett 
alldeles utmärkt byggmaterial för att snabbt kunna skapa volym och stabila konstruktioner 
som tåls att klättra på.

DOKUMENTATION OCH UTVÄRDERING
All dokumentation och ritningsarbete har skett innefrån lådan i den senaste konfigurationen, 
med den omvända metoden att först bygga och sedan rita. I och med metasituationen, att 
sitta i det som jag avbildar, har fokus hamnat lika mycket på att beskriva hur det känns 
att vara i lådan som den byggtekniska aspekten. Med min kropp som måttstock har jag 
utvärderat det som jag har byggt.

Arkitektur är gissningar om framtiden, och oftast kommer vi att gissa fel. Om byggnaderna 
inte är ritade för att förändras kommer det hindrar dem från att anpassas till en oviss 
framtid.

"All buildings are predictions. All predictions are wrong."
-Stewart Brand 

De verktyg som används för att skapa arkitektur har vanligen bara två dimensioner eller 
tre och då ofta på en tvådimensionell yta. Den fjärde dimensionen, tid, får inte plats på 
ritning, vilket uppmuntrar till statiska rum där användarna ska förhålla sig rätt så passivt 
till arkitekturen. Åk till valfritt, nybyggt, nyfunkisområde med ljusa putsfasader och 
liggande lärk på den indragna översta våningen. Balkongerna är dekorerade med färgglada 
sol-< och vindskydd som de boende egenhändigt satt upp. Det var väl inte så fasaden såg 
ut på renderingen? Så fort användarna flyttar in så börjar byggnaden att förändras och 
förändringen kommer att pågå så länge som byggnaden används. Vinskydden är bara ett litet 
första steg.

Är det möjligt att rita byggnader som mår bra av att förändras? Hur skulle balkonger som 
uppmuntrade till egna vindskydd se ut? Kan man rita byggnader där brukarnas ingrepp på 
byggnaden tillför arkitektoniska kvalliteter istället för att förstöra den stilrena fasaden? 
När bygget står färdigt ligger byggnadens framtid i användarnas händer. Om vi som 
arkitekter inte hindrar utveckling utan istället ritar byggnader som uppmanar till förändring 
kommer vi bidra till en organisk process som inte stagnerar vid ett slutresultat utan tillåter 
ständig förbättring och omvärdering av byggnaden.

Examensarbete i arkitektur av
Oskar Kalmér
Studio #02 VT 2015

Handledare: Tor Lindstrand och
  Anders Wilhelmson







Första försöket. Det är bara lite över noll grader ute och ibland snöblandat regn. Att gå in 
i lådan känns som att gå in i en frakt-container. Trots att det är samma temperatur i lådan 
som utomhus så är det trevligare att vara ute eller att ha portarna öppna. Mörkret och kylan 
tillsammans gör det väldigt otrevligt. För att kunna slutföra ritningarna var jag tvungen att 
ställa in en kupévärmare och höjde temperaturen några grader.

Hyllorna, som jag har byggt av spillbitar av OSB, har vassa hörn som tydligen sticker ut 
på en höjd där jag inte ser dem men smäller in huvudet i dem hela tiden. Jag har fått flera 
blödande sår.

Trotts att golvytan bara är 2,7 m2 så känns det inte speciellt trångt. Nu sitter jag ju mest 
vid skrivbordet och ritar och för den aktiviteten så krävs det inte mycket mer än en stol och 
ett bord.

Sängen får jag nog se som ett misslyckande. Att ligga i den känns klaustrofobiskt då det är 
väldigt lågt till tak. Svårt att klättra upp utan stege och lite för smalt. Det enda som är bra 
är att den inte tar upp plats från golvytan,.

minus
________________________

- iskallt
- sängen
 - smal
 - lågt till tak
 - svårt att ta sig upp

- obekväm sittmöbel som är besvärlig att 
  flytta runt

- mörkt

- vassa hörn på hyllorna

plus
________________________

+ trevligt med ett eget kontor så att 
  jag kan smita ifrån familjen.

+ känns rätt rymligt trots sina 2,7kvm

+ skrivbordet känns rätt dimensionerat i 
  storlek och höjd.

sprängskiss 1:20

säng

- smal och trång sovyta

             - svårt att ta sig upp utan stege

skrivbord/
matbord

+ rätt höjd
+ lagom stor yta

potentiell
diskbänk/spis

hylla

hylla

stol / kub
med förvaring
eller 
potentiellt
torrdass

hylla

- vassa hörn på
  hyllorna

230V AC ->

elevation

Konfiguration #01



Med en bucklig och rostig tält-kamin från svenska försvaret, som jag hittade på en loppis för 
50:-, har känslan gått från frakt-container till bastu. Det är i och för sig trevligt att kunna 
elda och få det lite varmt. Men kaminen är väldigt svår att reglera. Den är svårtänd och 
kräver konstant bevakning för att inte slockna. När den brinner som bäst lyser plåten rött 
och jag är lite orolig att träväggarna ska fatta eld. Kaminen är gjord av järnplåt och saknar 
fullständigt förmågan att ackumelera värme, vilket hade varit bra efter som att lådan saknar 
isolering. Så fort kaminen slocknat blir det iskallt igen.

Hörnen på hyllorna är bortkapade och jag har faktiskt inte slagit i huvudet en enda gång.

Diskho är monterad; har varken vatten in eller avlopp och sitter dessutom inträngd i hörnet. 

Kuben är inget bra att sitta och jobba på. Mina knän värker. Jag tror att det beror på att det 
inte går att ha sina ben under sig som det går på en vanlig stol.

minus
________________________

- svårt att reglera temperaturen

- sängen
 - smal
 - lågt till tak
 - svårt att ta sig upp

- obekväm sittmöbel som är besvärlig att 
  flytta runt

- mörkt

plus
________________________

+ varmt (ibland)

+ trevligt med ett eget kontor så att 
  jag kan smita ifrån familjen.

+ känns rätt rymligt trots sina 2,7kvm

+ skrivbordet känns rätt dimensionerat i 
  storlek och höjd.

+ hyllorna har fått sina vassa hörn 
  bortsågade

sprängskiss 1:20

rostig arméspis
med tillhörande
plåtskorsten
+ ger värme
- svår att tända
- svår att kontroler
- ackumulerar ingen
  värme

tegelstenar
som brandskydd

bakstycke till en
gammal tvättmaskin

säng

upp och ned-vänd
plåthink som regnskydd

gipsskivor
- ej tillräckligt
   brandskydd
  (värmen går
  rakt igenom)

skrivbord/
matbord

diskho

stol/ kub
- obekväm att sitta på
   längre perioder

hyllor
+ utan hörn

+ rätt höjd
+ lagom stor yta

- smal och trång sovyta

             - svårt att ta sig upp utan stege

230V AC ->

elevation

Konfiguration #02



elevation sektion 1:10, kamin och ventilation

Trots att lådan är oisolerad går den att få varm och skön, i 
alla fall där nere. Där uppe är det lite kallare då luften hela 
tiden sugs ner genom den gamla skorstenen och in i spisen. 
Nästa gång ska nog luftintaget sitta bakom spisen.

+ ståhöjd, möjlighet
  att stäcka ut kroppen

- stora dörrar
  all värme försvinner
  när de öppnas

+ trevlig kamin som
  ackumulerar värme 
  ganska bra

+ fungerande ventilation
  (undviker kolmonoxidförgiftning)

- Luftströmmen hindrar
  uppvärmning på övervåningen

skorsten isolerad 
med glasfiberull

i hinken och runt 
anslutningsröret sitter 
glasull för att förhindra 
värmeöverföring till träväggen

väggarna runt kaminen är 
klädda med dubbla lager gips 
med en luftspalt mellan för att 
öka isoleringsförmågan
(tips från min granne, sotaren 
som dömde ut min enkelgips 
lösning)

Konfiguration #03



sektion 1:10, kontor på hög

För mig är takhöjden på nedervåningen presic lite för låg. 
Sträcker jag på mig slår jag i taket. Det bidrar till att jag har 
slutat att sträcka på mig och min rygg värker mer än vanligt. Jag 
har fortfarande kvar den hemska kuben som skrivbordsstol.

- lite för lågt i tak
  är 91cm och borde var
  minst 97 cm

- obekväm sittmöbel

- svårt att sätta sig

- fötter inkräktar på
  arbetsyta

+ bra takhöjd för att sitta
  99cm från sittyta till
  takbalk



säng

pod-holk

säng /
skrivbord

+ två sängar,
+ trevligt med sälskap
+ olika höjd, egen sfär

skrivbord

stora portar
- släpper ut värme

230V AC ->

stege

kub
/stol

- obekvämt

gammal plåthink
med isolering
+ hindrar värme till
  trävägg

hylla

gipsgips

luftspalt

hylla

kamin
Viking 85
Ankarsm

sprängskiss 1:20

Jag konstaterade i förra konfigurationen att det var obekvämt att ligga i en säng som hade 
så nära till tak. Nu är sängen sänkt så att det går att sitta bekvämt utan att slå i taket. 
Sängens liggyta har kombinerats med en stols sittyta i ett försök att överlappa funktioner 
och på så sätt spara plats. Det hela var dock inte så genomtänkt. Det är svårt att krångla 
sig ner vid det övre skrivbordet, speciellt med skor på så är det svårt att få in fötterna. Det 
undre skrivbordet fick därför vara kvar.

Det övre skrivbordet fungerar också som en extra säng åt lite kortare människor. Den 
lilla höjdskillnaden mellan sängarna bidrog till att definiera och skilja de olika sängarna åt 
samtidigt som de är väldigt nära varandra.

Den nya kaminen (Ankarsrum, Viking 85), som jag hittade i ett uthus hemma hos min mor, har 
tegelstenar på insidan som ackumelerar värmen. Kaminen fungerar bra och håller värmen ett 
par timmar efter det att elden har slocknat. Det jag saknar är en mindre dörr så att värmen 
inte smiter ut så fort som jag ska gå ut eller in i lådan. Kaminen har en platta högst upp där 
en kanna med te kan stå och små koka.

Takhöjden vid det undre skrivbordet är några centimeter för låg (91 centimeter från 
sittytan). Det går bra kortare perioder för jag har ändå en rätt krum arbetsställning men 
efter många timmar utan att kunna stäcka ut sig ordentligt så börjar det kännas i kroppen. 
Att det dess utom är den hemska kuben som jag sitter på gör inte saken bättre.

Det som känns bäst med den här konfigurationen är att den är uppdelad i flera rum vilket 
skapar en känsla av att utrymmet totalt sett är större. Att man får böja sig och krångla sig 
fram, vid förflyttning, känns som ett mindre problem när man får sträcka ut sig efteråt.

minus
_________________________

- stora dörrar

- dålig värmespridning till övervåning

- obekväm sittmöbel som är besvärlig att 
  flytta runt

- lite för lågt till tak vid undre 
  skrivbordet

- fötter från ena skrivbordet inkräcktar 
  på det undre skrivbordet

- svårt att krångla sig in vid det övre 
  skrivbordet

- mörkt

plus
_________________________

+ varmt

+ fungerande ventilation

+ trevlig liten kamin som ackumulerar 
  värme

+ trevligt med ett eget kontor så att 
  jag kan smita ifrån familjen.

+ känns rätt rymligt trots sina 2,7kvm

+ skrivbordet känns rätt dimensionerat i 
  storlek och höjd.

+ att kunna sova två i lådan

+ nivåskillnaden mellan det båda 
  sovytorna



elevation sektion 1:10, kontor och sovloft

I och med att höjden på lådan är lite för låg för att kunna sitta på en stol 
under sängen och samtidigt kunna sitta upp i sängen utan att slå i huvudet 
så tänkte jag att det kanske är ok att sitta på golvet.

- sitta på
  golvet

+ rymligt över
  huvudet

+ lätt att ta
  sig upp till
  sovloftet

sovloft

Visuell kontakt med
entrén från sängen

Konfiguration #04



sektion 1:5, kamin och ventilation

Med det gamla luftintaget i taket borttaget och ett nytt placerat bakom 
gipsskivorna sprids värmen mer jämt i lådan. På vägen in kyler den svala 
friskluften ner gipsskivorna vilket ökar brandsäkerheten i trälådan.

luftintag



Elden har varit en central del av att det har känts rätt så okay att stänga in sig i den här 
lilla lådan. Den ger värme och något form av hopp eller lugn. En känsla av hem. Att gå in 
lådan utan att den har blivit uppvärmd känns som att gå in i en container. När den är varm, 
däremot, blir det mer en känsla av gryt eller bo. Vilken konfiguration som än har byggts har 
det viktigaste varit elden. Kompisen i mörkret som ger värme och talar om för mig att jag är 
inne i en varm kokong som skyddar mig från nattens onda väsen.

Tanke: Idag har elden bytts ut mot TV:n eller någon annan skärm som vi kan samlas runt. Jag 
upplever det som mer stressande och egentligen inte den avkoppling och regenerering som en 
brasa skulle kunna ge. Vi kanske skulle bygga bostäder runt elden och förbjuda skärmar.

Liten dörr i de stora portarna ökar lådans förmåga att behålla värmen avsevärt.

Hyllan / skrivbordet jobbar även om trappa. Jag gillar att möbeln får olika funktioner 
beroende på från vilket håll som man möter den.

Som kontor tycker jag att varje konfiguration har fungerat. Det krävs inte mer än ett 
skrivbord och någonstan att sitta för att det ska gå att jobba med sin laptop. Att bygga ett 
kontor till är inge vidare utmaning så jag hoppas att jag kommer på något mer inför nästa 
konfiguration.

Att sitta på golvet är inget vidare skönt men det är bättre än att sitta med tvunget böjd 
rygg.

minus
________________________

- börjar tycka att det är tråkigt i
  lådan. Kanske dags att expandera

- inte så skönt att sitta på golvet

- saknar fönster. öppnar hela tiden
  dörren när jag hör ljud utanför

plus
_______________________

+ varmt

+ fungerande ventilation

+ bra värmefördelning i lådan

+ trevlig liten kamin som ackumulerar 
  värme

+ gillar skrivbords-hyll-trappan

+ bra takhöjd

+ liten dörr bevarar värmen

sprängskiss 1:20

+ mindre dörr
   som är lätt
   att öppna
   och stänga
   och håller
   värmen inne

sovloft

garderob

hål
visuell koppling
och luft-
cirkulation

kamin

ventilation
luftintag
till kamin

dörr

skrivbord / hyllsystem 
/ trappa
+ multifunktionsmöbel
+ underlättar
   vertikal
   förflyttning



Det är lite varmare ute nu än när jag gjorde den första 
konfigurationen och möjligheten att kunna sitta och jobba ute har 
gjort att jag har velat expandera lådan utåt. Med de stora portarna 
vända horisontellt skapas ett nytt golv och ett nytt tak. Focus har 
varit på den tekniska lösningen och inredningen har hamnat lite i 
skymundan.

elevation, stängd sektion 1:10

Konfiguration #05



De båda portarna är sammanlänkade, tyngden från den undre porten 
hjälper till att lyfta den övre; på så sätt är öppnigsmekanismen nästan 
i jämvikt, vilket gör att min sjuåriga son klarar av att öppna lådan. 
Det är lite tungt i början men sen går det lättare. Ett bord sitter 
fastkopplat i den undre dörren och fälls ut automatiskt tillsammans 
med dörrarna.

elevation, halvöppen sektion 1:10



Med portarna öppna har lådans golvyta fördubblats. Det är nu 
rymligare men det saknas väggar och värmen från kaminen rymmer 
snabbt. Den här konfigurationen känns som att den skulle kunna 
fungera som ett strandkoja eller kanske som ett utfällbart utekök 
som går att stänga till när det inte används. Eller kanske som en scen 
till en liten teater.

elevation, öppen sektion 1:10



sprängskiss 1:20

Trevligt att kunna öppna upp men fortfarande vara "inne" när man går ut. Jag försökte 
konstruera några möbler som skulle veckla ut sig när lådan öppnade man det verkar som ett 
riktigt svårt projekt att få det att fungera på enkelt sätt. Bordet som fälls ut lutar lite när 
det är nerfällt, för jag lyckades inte räkna riktigt rätt när jag byggde det.

Dörren som förut satt på framsidan sitter nu på baksidan och det går att gå rakt igenom 
konstruktionen.

minus
________________________

- bordet "välter" när man stänger dörrarna 
(sakerna som man har glömt ligger där 
ramlar av)

- värmen smiter ut. man blir väldigt beroende 
av bra väder

plus
________________________

+ bordet "välter" när man stänger dörrarna 
(sparar utrymme)

+ altan med tak



elevationelevation

Konfiguration #06



Den här konfigurationen har ett höj och sänkbart sovloft som manövreras med linor. 
Skrivbord och diskho går att vinkla ut när lådan är öppen man får på så sätt ett betydligt 
mindre klaustrofobiskt utrymme.

Med höj- och sänkbart sovloft och möbler som går att vinkla ut ges möjlighet att förändra 
utrymmet efter väder och aktivitet. "Transformer"-arkitektur är kanske inget som jag 
förespråkar men med ett väldigt begränsat utrymme så hjälper det till att optimera rummet 
att fungera trots att allt egentligen inte får plats. Jag vill helst att byggnader ska vara 
statiska och fungera utan att man måste "bygga om" dem hela tiden. Där emot uppskattar jag 
när det går att använda en sak till olika funktioner, som trapp/hyll/skrivbordet i konfig.#04. 
Jag tycker däremot om maskiner med rörliga delar så jag kanske kan se det som en maskin 
som man kan bo i istället.

minus
________________________

- dålig värmespridning till övervåning
  (behövs fler hål i loftets golv)

- stol, svår att flytta runt.
  snubblar på den

- krångligt att hålla på att hissa upp
  loftet och vika ut skrivbord

- hög friktion i linorna till loftet.
  borde använda block

- stegen är svårklättrad

plus
________________________

+ stort sovloft. Jag och båda barnen
  kunde utan problem kolla på film och
  sova där uppe.

+ när lådan är öppen och inredningen är
  utfälld känns det väldigt rymligt.

+ jag accepterar att det är trångt för
  att jag vet att det går att öppna upp
  lådan och göra det luftigare.

sprängskiss 1:20

stege

                   - lite svårklättrad

skrivbord / matbord
vridbart

+ frigör utrymme när
  lådan är öppen

diskho /
handfat
+ vridbart

sovloft
+ höj- och sänkbart
+ ger ståhöjd

linor för att höja och sänka loftet

en riktig stol

- tar mycket plats
+ skön att sitta på

25 liter vattendunk med slang

ventilationshål
- alldeles för
   små och få



elevation sektion 1:10

Konfiguration #07



sprängskiss 1:20

stege

+ lättare att
   klättra

skrivbord / matbord
vridbart

+ frigör utrymme när
  lådan är öppen

kikhål

diskho

sovloft
+ höj- och sänkbart
+ ger ståhöjd

linor för att höja och sänka loftet

fönsterperforering
   hål ej gjorda där bordet
   belastar

25 liter vattendunk med slang

ventilationshål
+ nu kommer
   värmen upp
   från kaminen

Med lådans tunna väggar hörs ljud rakt igenom. Att höra världen utanför utan att kunna se 
den är lite frustrerande och många gånger har jag stått och smugit med dörren lite på glänt 
för att se vad som försegår utanför. Jag har inte velat göra stora fönster, dels för att det 
hade bidragit till att det skulle gå att se mig inne i lådan utan att jag är medveten om det och 
dels så känns det lite väl konventionellt. Jag valde att borra kikhål istället, på en höjd som 
inte är tillgänglig utifrån men lagom innefrån. Jag kan nu sitta och smygkika på folk som går 
förbi. Vid skrivbordet borrade jag 82 hål som försiktigt silar in ljus på arbetsytan.

minus
________________________

- stol, svår att flytta runt.
  snubblar på den

- krångligt att hålla på att hissa upp
  loftet och vika ut skrivbord

- hög friktion i linorna till loftet.
  borde använda block

plus
________________________

+ varmt och skönt på sovloftet

+ stort sovloft. Jag och båda barnen
  kunde utan problem kolla på film och
  sova där uppe.

+ när lådan är öppen och inredningen är
  utfälld känns det väldigt rymligt.

+ jag accepterar att det är trångt för
  att jag vet att det går att öppna upp
  lådan och göra det luftigare.

+ lättare att ta sig upp till sovloftet med 
   den nya stegen

+ jag kan spana ut genom mina kikhål

+ ett fint ljus sprids över skrivbordet genom 
   perforeringen



Bilder från bildspel som visades 
under presentationen









minus
________________________

- iskallt
- sängen
 - smal
 - lågt till tak
 - svårt att ta sig upp

- obekväm sittmöbel som är besvärlig att 
  flytta runt

- mörkt

- vassa hörn på hyllorna

plus
________________________

+ trevligt med ett eget kontor så att 
  jag kan smita ifrån familjen.

+ känns rätt rymligt trots sina 2,7kvm

+ skrivbordet känns rätt dimensionerat i 
  storlek och höjd.



minus
________________________

- svårt att reglera temperaturen

- sängen
 - smal
 - lågt till tak
 - svårt att ta sig upp

- obekväm sittmöbel som är besvärlig att 
  flytta runt

- mörkt

plus
________________________

+ varmt (ibland)

+ trevligt med ett eget kontor så att 
  jag kan smita ifrån familjen.

+ känns rätt rymligt trots sina 2,7kvm

+ skrivbordet känns rätt dimensionerat i 
  storlek och höjd.

+ hyllorna har fått sina vassa hörn 
  bortsågade

minus
_________________________

- stora dörrar

- dålig värmespridning till övervåning

- obekväm sittmöbel som är besvärlig att 
  flytta runt

- lite för lågt till tak vid undre 
  skrivbordet

- fötter från ena skrivbordet inkräcktar 
  på det undre skrivbordet

- svårt att krångla sig in vid det övre 
  skrivbordet

- mörkt

plus
_________________________

+ varmt

+ fungerande ventilation

+ trevlig liten kamin som ackumulerar 
  värme

+ trevligt med ett eget kontor så att 
  jag kan smita ifrån familjen.

+ känns rätt rymligt trots sina 2,7kvm

+ skrivbordet känns rätt dimensionerat i 
  storlek och höjd.

+ att kunna sova två i lådan

+ nivåskillnaden mellan det båda 
  sovytorna



minus
________________________

- börjar tycka att det är tråkigt i
  lådan. Kanske dags att expandera

- inte så skönt att sitta på golvet

- saknar fönster. öppnar hela tiden
  dörren när jag hör ljud utanför

plus
_______________________

+ varmt

+ fungerande ventilation

+ bra värmefördelning i lådan

+ trevlig liten kamin som ackumulerar 
  värme

+ gillar skrivbords-hyll-trappan

+ bra takhöjd

+ liten dörr bevarar värmen



minus
________________________

- bordet "välter" när man stänger dörrarna 
(sakerna som man har glömt ligger där 
ramlar av)

- värmen smiter ut. man blir väldigt beroende 
av bra väder

plus
________________________

+ bordet "välter" när man stänger dörrarna 
(sparar utrymme)

+ altan med tak

minus
________________________

- dålig värmespridning till övervåning
  (behövs fler hål i loftets golv)

- stol, svår att flytta runt.
  snubblar på den

- krångligt att hålla på att hissa upp
  loftet och vika ut skrivbord

- hög friktion i linorna till loftet.
  borde använda block

- stegen är svårklättrad

plus
________________________

+ stort sovloft. Jag och båda barnen
  kunde utan problem kolla på film och
  sova där uppe.

+ när lådan är öppen och inredningen är
  utfälld känns det väldigt rymligt.

+ jag accepterar att det är trångt för
  att jag vet att det går att öppna upp
  lådan och göra det luftigare.



minus
________________________

- stol, svår att flytta runt.
  snubblar på den

- krångligt att hålla på att hissa upp
  loftet och vika ut skrivbord

- hög friktion i linorna till loftet.
  borde använda block

plus
________________________

+ varmt och skönt på sovloftet

+ stort sovloft. Jag och båda barnen
  kunde utan problem kolla på film och
  sova där uppe.

+ när lådan är öppen och inredningen är
  utfälld känns det väldigt rymligt.

+ jag accepterar att det är trångt för
  att jag vet att det går att öppna upp
  lådan och göra det luftigare.

+ lättare att ta sig upp till sovloftet med 
   den nya stegen

+ jag kan spana ut genom mina kikhål

+ ett fint ljus sprids över skrivbordet genom 
   perforeringen


