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Entréer i flerbostadshus skiljer sig mycket åt i rym-
lighet och mått. Syftet med utformningen av “Happy Mail” 
har varit att göra en fastighetsbox som skulle kunna 
sammanfogas och komponeras på ett stort antal olika 
sätt. På så sätt möjliggörs skräddarsydda fastighetsbox-
installationer i varje enskilt entréförhållande. 
(Illustration t.h. visar några exempel på kompositioner)

För att ytterligare kunna möta olika rumsliga problem-
ställningar finns tre olika utföranden av fastighets-
boxen happy mail med olika mått. En och samma variant 
kan dockas samman med likadana boxar i oändlighet. De 
tre utförandena kan dock ej kombineras med varandra. 

Till de tre modellerna av fastighetsboxen “Happy 
Mail” finns fronter i en mängd olika material och 
kulörer. I de typobjekt som presenteras visas fas-
tighetsboxen illustrerad med en front som rekommend-
eras för att passa in boxen i den befintliga miljön. 
Boxarnas stomme, den sinusformade ramen, kan formas 
av såväl metall som plywood.

Fastighetsboxen öppnas vid ett gångjärn på boxens 
högra sida (se sektion uppifrån). Låsning kan ske 
såväl mekaniskt som elektroniskt. 

Modell B
Vy framifrån       Sektion uppifrån (horisontell)          Sektion från sidan (vertikal)

79 cm
27 cm

20 cm

13 PETTERSSON

12 cm

45 cm

Modell C
Vy framifrån            Sektion uppifrån (horisontell)            Sektion från sidan (vertikal)

8 LUNDSTRÖM & JAG

86 cm

Modell A
Vy framifrån          Sektion uppifrån (horisontell)    Sektion från sidan (vertikal)

66 cm 38 cm

16 cm

8 ANDERSSON
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I typobjekt 3 lämpar sig modell B bäst. 
Denna är tillräckligt grund för att inte ta för 
stor plats i rummet, samtidigt som ett stort 
antal boxar ryms på det begränsade väggutrymmet. 

I förslaget visas utförandet med front av 
ekfanér, som rekommenderas i typobjekt 3 för att 
installationen skall smälta in i miljön.

Avlastningsytan anordnas förslagsvis under fas-
tighetsboxarna, och är av en uppfällbar typ. 
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Elevation a

Plan 

a

I typobjekt 7 lämpar sig modell A av fastighets-
boxen, med ett djup på 38 cm.

Genom att uppföra en ny vägg med ytterdörr skapas 
en entréhall, där fastighetsboxarna kan placeras 
inomhus. I planen markeras det nya väggpartiet med 
rött. En nisch utformas i väggen till soprummet, 
där boxarna kan placeras. 

Ett utförandet med fronter av plåt i varierande 
kulörer rekommenderas i typobjekt 7, i syfte att 
pigga upp den i övrigt tämligen händelselösa inred-
ningen.

Avlastningsytor i samband med boxarna är uppfäll-
bara och anordnas i nischens nederkant. 

nytt 
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I typobjekt 8 lämpar sig den grundaste modellen 
av fastighetsboxen, modell C, med ett djup på 11 
cm. Det befintliga soprummet byggs bort till förmån 
för en lite rymligare entréhall med plats för de 
väggfasta boxarna. I planen markeras den nya 
fönsterväggen med rött.

Den befintliga nischen för radiatorn utökas så att 
den rymmer de sex fastighetsboxarna. Fronter av 
mörkare trä föreslås för att passa in boxarna i 
miljön.

Avlastningsytan i anslutning till fastighetsbox-
arna anordnas lämpligtvis som en uppfällbar skiva.
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