Husebykotten
Tunna, kotte och pumpa är bara några av de saker denna
stuga jämförts med då jag byggde modellen i skolans
verkstad. Själv tänker jag på trollkarlar, hobbitar,
mumintroll och andra sagoväsen men även på turister från
exempelvis Tyskland som vill komma ifrån storstaden över
sommaren och närmare naturen.
Stugan är avsedd för vistelser på några dagar och är enkelt
utrustad för att kännas närmare naturen. Exempelvis
lagas oftast maten utomhus och hygieninrättningar får
vara belägna separat, exempelvis på ett vandrarhem.

Tvåvåningssäng

Dock ska stugan även innehålla viss modern utrustning
såsom en kokplatta för te, kaffe eller middag regniga
dagar, en kompletterande mikro samt VLAN för att göra
vistelsen trivsam för hela familjen.
Stugan är utrustad med en tvåvåningssäng varav nedre
bädden kan byggas ut till dubbelsäng. Besökare kan variera
mellan en familj med ett barn, några kompisar eller ett par.
Ett antal stugor av denna modell kan uppföras i skogen
öster om Huseby på sådant avstånd att man inte direkt
ser mellan dem men att det inte tar för lång tid att gå.
Kompletterande byggnad med hygienutrymmen kan stå på
gamla brädgården där marken ej är skyddad.

För att kunna skapa de dubbelkrökta väggarna är
byggnadens konstruktion i grunden en traditionell
tunna. Väggarna består av stående krökta bräder
som hålls inåt av spännband i metall.

Ungefärlig placering
1:5000
Stugan är pga. sin ringa storlek
mobil och kan placeras på
mark med ett visst skydd. Den
kompleterande byggnaden med
hygienutrymmen står på marken
som tidigare var en brädgård
till sågverket och därför saknar
skydd.

Fönstret ligger mellan spännbanden. Dörren
utgör ett brott i mittersta spännbandet varför
krafterna måste avledas till de andra banden och
dörrkarmen.
På denna konstruktion vilar koniska takstolar.
Hela byggnaden är klädd i stickspån för att skapa
önskad karaktär.

Nedre våningen kan utökas till
dubbelsäng
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