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ideen og vanetænkningen om det private hus



ideen om det levende hus



det asymmetriske hus = model 1 = 210 eller 241 kvm / evt kælder = 70 kvm



model 1 = 210 kvm / 1:100



model 1 = 241 kvm / 1:100



model 1 /210 og 241 kvm / 1:100 / detaljer af facadeopbygning med glas og træ, maxitbloks og træ









det symmetriske hus = model 2 = 151 kvm



model 2 = 151 kvm / 1:100
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dilemma:
... hvorfor bygge vejens smukkeste hus

hvis man kun kan se ud på vejens grimmeste huse?

løsning:
... hus og have skal udgøre en enhed, en microverden, en lille stump af paradisets have!

... mange paradishaver på den samme vej gør alle vejens huse til dele af den samme enhed!



det asymmetriske hus det symmetriske hus



den udsatte natur have = med tilplantede jordvolde og støttemur



den enkle have = huset ligger midt i havens rum eller deler grunden i enkle rum (trædæk, græs etc)



den opdelte have = hvert haverum knytter sig nøje til husets rum (det asymmetriske hus)



den dovne have = striber af hække dækker det meste af grunden



ideen om haven, der “følger med” i pakken:
et antal kvm rullegræs

et antal meter hæk
et antal meter plankeværk

et antal meter “screen”
et antal solitære træer
et antal kvm buskads

OG et lille katalog til mulige anvendelsesmåder 
og virkninger i haven: 

skygge
halvskygge

fuld sol
adgang til udsigt
dække for udsigt

udplantningsvejledning


