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Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se 

Uppdaterad: 1 augusti 2009 
 

 

15 m2  
Nockhöjd 3m 
Bågarna/spaljéns 
maxhöjd 3,5m 

Vera är ett litet hus som fortsätter ut i en spaljé. 
Detta ger ett större sommarrum. 
 
Spaljén består av bågar som bär upp armeringsnät 
som växterna kan klättra på. 
 
Spaljéer kräver inget byggnadslov och de skall 
bestå av minst 50 % luft. 

 

15 m2  
Nockhöjd 3m 

Stens korsvirkeshus har fyllningar av glas i stället 
för tegel och lämpar sig som en vinterträdgård. 

 

10 m² 
 &  
15m² 
Nockhöjd 3m 
+staket 

Ett hus med 2 rum och en trapp upp till en 
takterass. 
Ritningarna levereras i både 10 och 15 m² version. 

 15m2 
Kolla med din byggnadsnämnd om Ida kan godkännas som 
bygglovsfri med staketet på taket 

 

8,5 m² 
l.ö.a. 7m  
bredd 3,5m  

Badbåten Beate har en "hytt" som bastu.  
En flotte som har en snurra så den är självgående, 
Inget bygglov krävs, men det behövs en 
bryggplats. 
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9,3 m² (4,3 + 4) 
15 m² 

Cecil, 9,3m² har två huskroppar och en terass med 
tak på 18 m². 
Cecil, 15m² är huskropparna ihopbyggda och en 
terrass med tak på 14 m². 

 15m2 
Ritningarna levereras i både 10 och 15 m² version. 

 

15 m²  
&  
8,2 m² 
 

En enkelbod med ett eget utseende som har en 
terass på 20 m². 
 

15m2 
Ritningarna levereras i både 10 och 15 m² version. 
 

 

13,8 m² (6,9+6,9)  
Altan 18m 
Nockhöjd 3m 

En dubbelstuga som har en vanlig träkonstruktion. 
En mindre pyntad version av Fredrik. 
Grunden bildar ett kors med två motstående hus 
på en av axlarna. 
En altan går rätt igenom på den motstående axeln. 
Taket följer korsformen. 

 

15m² 
Nockhöjd 3m 

Expressen boden är på 2 rum för bastu och relax 
eller sovrum med ett allrum med pentry.  
 
Bygger på en snabbskiss under intervju med Expressen, därav 
namnet. 

 

9,6 m² (2 x 4,8)  
& 
14,4 m² (2 x 7,2) 
Nockhöjd 3m på 
huset 3,4m över 
terassen 

2 separata rum som har förbindelse under tak 
Fredrik har en terrass med tak på 22m²/35m².  
Den är en mer arbetad och pyntad än Erika. 

 15m2 
Ritningarna levereras i både 10 och 15 m² version. 
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11,6 m² 
Byggyta 25m² 
Totalhöjd 6m 

En spaljé med inbyggd takteras och som gömmer 
en bastu. 
Beskrivning levereras med förslag på fasad av läkt 
och nät. 
Lite för hög för att uppfylla Friggebodsreglerna. 

 

8,6m² alt 14,5m² Harald den spetsiga bryggan där bastu och förrum 
är separerade för att utrymmet emellan ger lite lä. 
Byggs de två rummen ihop blir ytan stan 14,5m² 

 

10 m² 
Nockhöjd 3m + 
staket 

Bastutornet Ida är ett runt litet hus. Huset är en 
träkonstruktion på betongsula. Trapp och staket 
som är i järn för att få en lättare konstruktion både 
för ögat och vikten. Ida har en terrass på taket som 
har ett trädeck.  

Kolla med din byggnadsnämnd om Ida kan 
godkännas som bygglovsfri med staketet på taket 
Ritningarna levereras i både 10 och 15 m² version. 
 

 

10 m² 
Nockhöjd 3m 

Jacob, är en 1/2 runda byggnad som har ett eget 
utseende. 
Taket är runt som bildar en terrass på 10m² 

 

10 m² Kim som brygga kan vara ett kul sätt att bygga en 
sjöbod som en pentagon.  
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10,9 m² 
Nockhöjd 3,3m 

Badlådan Kuben är en kub som sjunkit lite snett. 
Huset är en träkonstruktion på betongsula på 
10m². 
Väggar och tak är i marinplyfa och glas med 
nåtade skarvar. 

 

10 m² 
Nockhöjd 3m 

Lisa har tegelväggar, numera ett sällsynt material 
på mindre byggnader. 
En terrass med spaljé som ger insynsskydd och lä. 
 
Kommer att uppdateras under vintern till 15m² 

 

10 m² 
Nockhöjd 3m 

Martin är ytterligare ett hus med två kroppar. 
 
Kommer att uppdateras under vintern 2008 till 
15m² 

 

10 m²  Nina nära släkt med Kim 

 

9,85 m² Oktagonen Orion är en stjärnformad sak på 9,8 m² 
och en nockhöjd på 3m 
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10 m² 
Nockhöjd 3m 

Ett funkisskjul på , nockhöjd 3m. Putte har en 
annorlunda konstruktion, men den händige klarar 
av det. 

 

15 m² och 10 m²  
Nockhöjd 3m. 

Ett litet hus med inspiration från östra asien.  
Detta lilla hus har flera glasväggar som täcks med 
ett mönster. 
Passar kanske bra i den Japanska trädgården. 

15m2 
Ritningarna levereras i både 10 och 15 m² version. 
 

 
 
 
 
Allmän information 
 
10 eller 15m²?  
 
Små hus som har en notering om att de kommer att uppdateras till 15m² kommer att skickas till de som 
köper den nuvarande varianten.  
De hus som inte kommer att uppdateras är de konstruktioner som tappar proportionerna vid en förstoring av 
golvytan. 
 
Priser och betalning 
En ritning 250:-  
2 ritningar 400:-  
3 ritningar 500.-  
4 och fler 150:-/st 
 
Sätt in pengarna på plusgiro 491 71 40-8 och skicka samtidigt ett e-brev med vilka ritningar du vill ha. 
Så fort pengarna kommit in på kontot så, skickar jag ritningarna till dig tillsammans med ett kvitto. 
 
Ritningarna 
Jag har i första hand gjort ritningarna för den händige som vill ha en utmaning att skapa ett litet hus som 
passar byggarens egen smak och humör. 
Ritningarna är idéritningar och de flesta saknar detaljkonstruktioner.  
Konstruktioner finns på: www.traguiden.se  
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Exempel på ritningar 
 
Bygglovsfritt 
Aven om det inte behöver bygglov för en byggnad på 15m² så gör gärna en skiss och visa din granne för 
godkännande. 
Alla små hus passar in i bygglovsfria storleken. Kolla vad din kommun har för åsikter. 
 
 
 
 
 
 
Egna idéer? 
Jag kan hjälpa dig att skissa fram en ritning från dina egna idéer. 
Visualisera huset på tomten. 
Hur kommer huset att se ut på min tomt? Jag kan kopiera in huset i ett foto av platsen där det skall stå. 
 
Kontakta mig så kan du få fast pris på dessa tjänster. 
info@stenssmahus.se 
070-5571019 
 

Mycket nöje 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ps. Sortiment och priser i detta papper gäller t.o.m. april 2009. 
Kolla alltid hemsidan för aktuella uppgifter. 


