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Med utgångspunkt i traditionen av timrade hus och
stugor har vi velat skapa ett boende där kopplingen till
platsen, de boendes behov och orten i sig som grundfundamenten för den nya Dalslandstugan 2.0.
Dalslandstugorna var timrade på plats av timmer från
närmsta skog, de var i viss mån anpassningsbara och
byggdes efterhand ut. En enkelstuga kunde adderas och
bli parstuga.
Vi har inspirerats av det hantverk Dalslandstugan skapats ur, den timrade stugan, samt en sparsam rumsindelning och en central murstock.
Struktur
Vi har skapat ett system som bygger på samma modul,
en trästruktur (A) som är grundstommen men också

rumsbildande för uterum. Pelarstommen är inspirerad
och utvecklad från knuten i timrade hus. Genom att
göra ett kryss av virket blir materialåtgången mindre
samtidigt som pelaren blir stabilare.

tomternas sjönära lägen med risk för översvämning.

I strukturen adderas sedan antingen öppna eller slutna fasader. Strukturen bildar även uterum med pergola
och trädäck men även semiklimat-skyddade rum som
orangeri och vinterträdgårdar. Detta glasade rum förlänger årstiderna och möjliggör för odling i närmiljö.

Rum
De interiöra rummen struktureras utifrån tre grundkomponenter (B), en murstock, en väggenhet som
innehåller, trappa, badrum, klädkammare eller skafferi.
Den sista komponenten innehåller pentry, kök eller förvaring. Dessa komponenter kan efter behov disponeras
och skapa förutsättningar för olika familjekonstellationer.

Strukturen står på medar upphöjda en bit över mark
för att fungera i olika terräng och platser utan större
åverkan och markarbeten. Strukturens möte med mark
kan skapa förutsättningar för fri sikt och anpassas till

Vi har velat skapa ett flexibelt system där de boende utifrån sina specifika behov kan skapa sig ett hem. Ett hem
med en koppling till traditionella hus och omgivningar,
men framförallt med ett tydligt avstamp i samtiden.
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