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Nye boligtyper er et strategisk udviklings-
tema i projektet Under samme tag.

Hvad er nye boligtyper?
Nye boligtyper er konkrete forslag til at vari-
ere og differentiere boligudbuddet i bolig-
afdelinger med stor overvægt af ensartede, 
små og utidssvarende familieboliger. 
Hensigten er at udvide fokus fra traditionelle 
sammenlægninger til nye principper for 
omdisponering og modernisering af bolig-
massen og dermed skabe flere og varierede 
tilbud til mange målgrupper.  

Hvorfor nye boligtyper?
Når små boliger bliver sammenlagt, sker 
det typisk for, at en boligafdeling bedre kan 
imødekomme voksne med børn. 

Økonomien ved sammenlægninger er dog 
den første og største forhindring for at 
realisere ønskede tiltag. Store, renoverede 
boliger skal prismæssigt kunne konkurrere 
med fx. attraktivt nybyggeri, og en øget 

husleje skal være til at betale for forskellige 
indkomstergrupper. 
Denne problematik er en af forudsænt-
nigerne for de nye boligtyper. De er udviklet 
som alternative og økonomisk holdbare 
forslag til at omdanne eksisterende boliger. 

De nye boligtyper tilfører en bredde i den pal-
lette af projekter og tiltag, som skal sikre de 
ældre almene boliger for fremtiden. 
I koncepterne er der særligt prioriteret at 
optimere planløsninger og at forbedre bolig-
kvaliteten, så rammerne giver fleksiblitet og 
imødekommer mange familie- og samlivs-
former i dag og fremover.  

Målsætningen for de nye boligtyper er 
således: At udvikle økonomisk holdbare for-
slag, at gentænke og omdanne eksisterende 
bygningsmasse og at skabe socialt bære-
dygtig fremtidssikring.

Med projektet præsenteres to forskellige kon-
cepter: Opgangsfællesskab og delebolig. 
De kan etableres hver for sig eller kombi-
neres, og de kan begge skaleres med hensyn 
til omfang og antal indbefattede boliger. 

Forslagene og plantegninger har afsæt i de 
tre eksempelafdelingers bebyggelser, men 
principperne er udviklet til at kunne imøde-
komme generelle problemstillinger i boligafde-
linger og bebyggelser med lignende forhold.  

De nye boligertyper:
●   

●

●

●

tilfører variation i et udbud af små, 
ensartede familieboliger med en minimal 
reduktion i eksisterende boligenheder,
udgør alternativer til traditionelle sam-
menlægninger,
optimerer plads, funktionalitet og bolig-
kvaliteter på begrænsede kvadratmeter,
introducerer boliger med ”sociale 
kvaliteter”, som kan tilføre identitet til en 
boligafdeling og variere beboersammen-
sætningen.

Introduktion til nye boligtyper De nye boligtyper

NYE BOLIGTYPER

NYE HVERDAGSRUM

NYE BOLIGTYPER
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Store, åbne arealer
Utryghed

  Tilgængelighed

Funktioner
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og øget kvalitet i en boligmasse af små og 
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Eksempelafdeling: Sjællandshuse.

●

●

●

Se problemområder samt præsenta-
tion af eksempelafdelinger (pdf) på 
www.undersammetag.dk

Bearbejdede problemområder

Forslaget omdanner ensartede 
boliger til to nye og meget for-
skellige boligtyper.

Forslaget rummer to nye 
boligtyper, hvor optimeret 
funktionalitet og plads gør dem 
egnede til flere målgrupper og 
typer af husstande.

Forslaget har indtænkt fælles 
faciliteter i den enkelte opgangs 
stueplan. 
Faciliteterne har både praktiske, 
funktionelle og sociale kvaliteter. 

De små og ældre boliger afspejler en anden 
tids krav til egnede rammer for familieliv. Det 
betyder, at en del af boligmassen ikke blot 
skal renoveres men også skal omdannes 
til moderne familieboliger, der er tilpasset 
nutidens og morgendagens behov og ønsker.  
 
For at kunne fastholde og tiltrække 
børnefamilier fokuserer ældre boligafdelinger 
ofte på at lægge små boliger sammen til 
større. Ulempen ved traditionelle sammen-
lægninger er, at boligerne bliver uforhold-
smæssigt dyre. Dette er hverken attraktivt 
for børnefamilier eller konkurrencedygtigt i 
forhold til det samlede boligmarked. 

Alternativet er at tilføre færre ekstra kvadrat-
meter og til gengæld skabe nye bolig-
kvaliteter gennem optimering og differentie-
ring af boligerne. 

Konceptet rummer forslag til konkret om-
disponering af opgange og boligafdelinger 
med ensartede boliger med to værelser til to 
forskellige boligtyper: En ny og større fami-
liebolig samt en ny og mindre iPad-bolig. 

Med opgangsfællesskab præsenteres også 
forslag til etablering af nye typer fælles 
faciliteter i stueplan, som henvender sig til 
beboerne i en opgang.

Baggrund Forslag

OPGANGS-
FÆLLESSKAB

UNDER 
SAMME TAG

OPGANGSFÆLLESSKAB
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Konceptet er tiltænkt etagebebyggelser, hvor 
2-værelses boliger ligger side om side i en 
lang række opgange. Forslaget fokuserer 
på at omdisponere ensartede boliger mel-
lem to opgange. Grundprincippet er, at en 
bolig tilføres et værelse fra en anden, så 
der etableres to nye boligtyper. De to typer 
vil adskille sig væsentligt fra hinanden og 
dermed henvende sig til forskellige behov og 
beboere. 

Omdannelsen er indtænkt i forbindelse med 
renovering af køkken og bad. Forslagene har 
fokus på så vidt muligt at bevare eksister-
ende ledningsføringer og indbefatte et mini-
mum af indgreb i forhold til bærende vægge.

Forslaget er udviklet, så omdannelsen kan 
gennemføres i få tilstødende opgange eller 
skaleres til en hel bebyggelse. Principperne 
i strukturen er fleksible og kan kombineres 
på flere måder, således at der kan etableres 
opgange kun med den ene boligtype eller 
opgange med begge.

I begge boligtyper er der fokuseret på at 
optimere planløsningen og at forbedre og 
modernisere boligkvaliteten. 

Den nye familiebolig er udviklet som alter-
nativ til traditionelle sammenlægninger af to 
boliger, hvor huslejen som minimum for-
dobles. Målgruppen er dels mindre familier, 
dels de mange mennesker, der på fuldtids-, 
deltids- eller weekendbasis bor alene med et 
eller flere børn.  
Den nye iPad-bolig er en fornyelse og 
modernisering af kvaliteten i små byboliger. 
Målgruppen er enlige, studerende og unge, 
som er afhængige af et boligudbud til en 
rimelig pris, og som kan prioritere begrænset 
plads til gengæld for fx. en bynær beliggen-
hed.     

Alle boliger mellem to opgange omdannes 
samtidigt. På den måde skabes opgange 
med forskellige boligtyper og dermed forskel-
ligt beboergrundlag, hvilket kan give grobund 
for opgangsfællesskab mellem beboerne.

Placering og etablering

De to boligtyper kan kombineres med nye 
fælles faciliteter, der kan være et både brug-
bart og attraktivt supplement som løbende 
eller lejlighedsvis udvidelse af hjemmet. De 
bolignære faciliteter er tænkt som et funk-
tionelt supplement til boliger af begrænset 
størrelse. 

De små boliger kan have gavn af ekstra 
plads til gæstemiddag eller studieplads, og 
familieboligerne kan savne rammer til fx. 
børnefødselsdag, legestue eller overnat-
tende besøg. Derudover kan rammerne også 
udvikle sig til en platform for fælles beboer-
aktiviteter. I kraft af et overskueligt omfang 
kan beboerne på opgangsbasis være fælles 
om at drive, udnytte og dele faciliterne. 

Funktioner og brugere

OPGANGS-
FÆLLESSKAB
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Eksempelafdeling: Sjællandshuse.

Eksisterende forhold

Se en kort introduktion til Sjællandshuse eller 
hent en uddybende præsentation af projek-
tets eksempelafdelinger som pdf på 
www.undersammetag.dk

OPGANGS-
FÆLLESSKAB

UNDER 
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DELT AF 
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DELT AF 
FÅ BEBOERE



Nye familieboliger                   Nye Ipad-boliger

Fra ensartede til to forskellige boligtyper
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Ny familiebolig

To selvstændige værelser.
Køkken/alrum med altan.
Badeværelse med vindue.

Forslaget

Optimeret plads og indbyggede skabe.
Gennemlysning.

70,0 m2 brutto.

Målgrupper

Enlig med 1-2 børn, par, par med barn.

OPGANGS-
FÆLLESSKAB
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Ny iPad-bolig

Et selvstændigt værelse, kan aflukkes med 
skydedør.
Køkkenniché med spiseplads og altan.
Indeliggende badeværelse.

Forslaget

Optimeret plads og indbyggede skabe.
Gennemlysning. 

43,3 m2 brutto.

Målgrupper 

Enlige eller etableres som ungdomsbolig.

OPGANGS-
FÆLLESSKAB
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Delte faciliteter i stueetagen

En lille gruppe af interesserede beboere 
kan dele studieplads, hjemmearbejdskontor, 
spisestue, tv-lounge.

Alle beboere i en opgang kan dele faciliteter 
til børnefødselsdag, mødregruppe,
overnattende gæster eller fællesspisning. 

Forslaget 

En iPad- eller en familiebolig i stueplan 
benyttes som fælles faciliteter.
Faciliteterne kan enten henvende sig til 
den enkelte opgang og skabe grundlag for 
mindre fællesskaber, eller de kan også stilles 
til rådighed for beboere i omkringliggende 
opgange.

Brugsscenarier

Beboere, der har behov for fleksibel udvidel-
se af den private bolig.
Beboere, der har ønske om mindre bolig-
nære fællesskaber.OPGANGS-

FÆLLESSKAB
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Hvert projekt vil have forskellige økonomiske 
forudsætninger, og den skitserede økonomi 
er derfor kun vejledende.
 
Udgangspunktet i det samlede projekt er at 
udvikle intelligente boligsammenlægninger, 
der giver varierede boligstørrelser, et større 
antal boliger og dermed en mere overkom-
melig husleje end ved traditionelle sammen-
lægninger. 

Det betyder også, at der er flere lejemål om 
at bære økonomien i anlægget af nye hver-
dagsrum, der kan danne ramme om fælles-
skaber. Det er op til den enkelte boligafdeling 
at bestemme, om nye fællesrum er en del 
af et nøglefællesskab, fx. en stuebolig i et 
opgangsfælleskab eller en tagetage, hvor der 
er adgang for alle beboere.

Økonomiske faktorer

Traditionel 
renovering og 
boligsammenlægning 
hvor 2 små boliger 
bliver til 1

Under Samme Tag:
Intelligent 
omdisponering sikrer 
varieret udbud af 
tidssvarende boliger 
og nye fællesskaber

En opgang på 10 
lejligheder bliver 
til 5 store der deler 
huslejestigningen

En opgang på 10 
lejligheder bliver 
til eksempelvis 8 
moderne boliger i 
varierede størrelser.

Mulighed for både 
mindre, men 
tidssvarende billige 
boliger  og større 
familieboliger

Huslejen er ikke 
konkurrencedygtig i 
forhold til andels- eller 
ejerbolig

Traditionel 
renovering og 
boligsammenlægning
hvor 2 små boliger 
bliver til 1.

En opgang med 10 
boliger bliver til 5 store, 
der deler husleje-
stigningen.

Huslejen er ikke 
konkurrencedygtig i 
forhold til andels- og 
ejerbolig.

Under samme tag:
Intelligent
omdisponering sikrer 
varieret udbud af 
tidssvarende boliger 
og nye fællesskaber.

En opgang med 10 
boliger bliver 
eksempelvis til 8 
moderne boliger i 
varierede størrelser.

Mulighed for både 
mindre, men også 
tidssvarende, billige 
boliger og større 
familieboliger.

Overslagspriser gælder begge boligtyper: ny familebolig og ny iPad-bolig:

Renovering med nyt køkken og bad pr. m2 bolig   7.100,00 kr. 
Nye vinduer/ franske altaner/ altaner pr. m2 bolig    2.400,00 kr. 
Indvendig efterisolering pr. m2 bolig        500,00 kr.

Håndværkerudgifter pr. m2 bolig  inkl. moms                   10.000,00 kr. 
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Ting, ting, ting!

I boliger med to værelser og mere end 
en beboer er rummene multifunktionelle.
Børneværelset er også soveplads for 
en voksen; soveværelset har indrettet 
arbejdsplads, legehjørne eller feltseng til 
et yngre delebarn. Særligt stuen bruges 
typisk til mange formål, funktioner og 
aktiviteter – spiseplads, fjernsyn, compu-
terbord, legerum, reoler, hobbyer og sofa 
som evt. også er voksenseng.

I det følgende præsenteres et udpluk af 
de observationer og eksempler, som har 
været ledetråde i arbejdet med projektets to 
strategiske udviklingtemaer og de konkrete 
forslag.   

I udviklingsprocessen er der arbejdet tvær-
fagligt og brugerorienteret. Der er således 
skabt viden og søgt inspiration indenfor to 
felter: Beboere, boliger og bebyggelser i de 
tre eksempelafdelinger samt andre typer af 
boformer og bebyggelser. 

Hensigten har været at undersøge og ind-
drage såvel kvalitative oplevelser som brug 
og praksis i forskellige boliger og bomiljøer. 
Her har beboere deltaget i interviewsamtaler, 
vist og fortalt om deres bolig og hverdagsliv 
og talt om forholdet til deres bo- og lokal-
miljø. Både boliger, boligafdelinger og inspi-
rationseksempler er blevet registreret og 
dokumenteret.

Med flere beboere følger også mange 
ejendele, ting, tøj og møbler fordelt i hele 
boligen.
Hvor der er indbygget skabsplads i 
entréen, er det højt værdsat og fuldt 
udnyttet – et indbygget skab kan næsten 
udgøre et helt lille rum med ting i flere 
lag. Ellers har beboerne selv opsat 
skabe, hylder, skuffer og reoler i både 
rum, køkken og badeværelse for at have 
plads til deres hverdagsliv. I de små rum 
og boliger optager skabe og opbevaring 
synligt en stor del af få kvadratmeter.   

“Til fødselsdagsmid-dage 
så kringler folk sig rundt om 
bordet.” 
(yngre par)OBSERVATIONER OG INSPIRATION

Ét rum – mange funktioner
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Voksne med yngre børn opsøger gerne 
gårdrum og legeområder for aktiviteter 
og samvær – og for at møde andre 
børnefamilier. 

Men hvor er de? 

Andelen af voksne med børn i boligafde-
linger med små boliger er lille. Og de, der 
rent faktisk er, bor spredt i bebyggelsen 
og benytter ikke nødvendigvis udeare-
alerne. Muligheden for at mødes og finde 
sammen er derfor spinkel og tilfældig. 
Samtidig er mønstret med fraflytnin-

ger ved første eller andet barn med 
til løbende at tømme en afdeling for 
børnefamilier. Således svækkes den 
sociale kontinuitet, der ligger i velkendte 
naborelationer.

“Det er besværligt at have mere end fire gæster.” 
(yngre kvinde)

Folk som os

Boligerne er fra før samtalekøkkenets
tidsalder, og køkkenet blev en lille 
maskinpark af udstyr, inventar og 
hvidevarer.
De små køkkener i de ældre boliger er 
tiltænkt madlavning, og der er meget 
begrænset mulighed for at indrette 
spiseplads og opsætte ekstra skabe eller 
udstyr efter behov. Køkkenting og -funk-
tioner forgrener sig derfor til de øvrige 
rum – fryser i stuen, service i soveværel-
set, køkkenudstyr i entréen, spiseplads 
foran tv´et.
   

“Det er ikke en bolig, jeg skal bo i de 
næste 20 år.” 
(yngre mand med delebarn, ny beboer)

Før samtalekøkkenet
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Bolig satellitter

“Jeg savner så meget fæl-
lesskab.” 
(enlig mor med yngre barn)

I de almene bebyggelser er fælles facili-
teter og friarealer et tilbud til alle beboere 
og en del af den faste drift. Men nogen 
steder bruges de meget begrænset.  

Beboere fortæller om situationer og ak-
tiviteter, hvor boligen løbende eller mere 
sporadisk opleves for trang. I en del af 
disse situationer kunne fx. beboerlokalet 
reelt set være en mulighed. Men det 
er meget tydeligt, at det ikke opleves 
som hverken egnet eller attraktivt til 
fødselsdagsselskab, børnehavebesøg, 
gæstemiddag eller andre sammen-

komster. Det virker som om, at bortset 
fra vaskeri og cykelkælder så risikerer 
fælles faciliteter og arealer at blive et 
ingenmandsland, hvor beboerne hverken 
oplever ejerskab eller relevans.

 

“Jeg kunne ikke se os holde barnedåb 
der eller 35 års fødselsdag.” 
(yngre kvinde)

Både i det daglige og mere sporadisk 
bruges de individuelle loft- og pulterrum 
og fælles cykelkældre aktivt som vigtig 
ekstra plads.

Arealerne supplerer boligen både på 
løbende basis og som depot til opma-
gasinering. De hyppigt brugte pulterrum 
og cykelkældre udgør en funktionel 
udvidelse af de små boliger, og både 
placering og adgangsforhold er derfor 
vigtige.

Smalle, stejle trapper egner sig ikke 
til dagligt brugte barnevogne og store 
ladcykler, og fjerne pulterrum kan kun 
besværligt opfylde et reelt og praktisk 
behov for ekstra plads.

Ingenmandsland?

OBSERVATIONER
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Kolonihaver har rødder tilbage til 
industrialiseringen omkring slutningen 
af 1800-tallet.
Kolonihaven gav arbejderfamilien et 
frirum, hvor de kunne komme ud af 
den tætte by og få lys og luft. 
Haverne opfyldte også et økonomisk 
formål, idet folk kunne dyrke egne 
grøntsager.

Hver kolonihave består af et selv-
stændigt jodlod ofte bebygget med 
et mindre træhus. De fleste koloni-
haveforeninger ejer ikke jorden, men 
lejer den af kommunen eller staten på 
langvarige aftaler. 

I dag udgør kolonihaver fortsat en 
af bybefolkningens muligheder for 
rekreation og beskæftigelse i fritiden. 
Samtidig sætter kolonihaven ofte ram-
men om forskellige former for fælles-
skaber:

Kolonihaver

Størrelsen på huset og fokus på at være 
ude i det fri giver grobund for kontakt 
over hækken.

“Vi vil gerne sidde på terrassen, så vi 
kan se stien. Så kan vi snakke med alle, 
der kommer forbi.”
(familie – kolonihaveejere)

“Kolonihaven ligger tæt på, hvor jeg bor, 
så jeg kan lige suse ned i min grønne 
have, når jeg har tid og lyst.”
(ældre kvinde – kolonihaveejer)

Antal kolonihaver i DK: ca. 62.000
Antal kolonihaveforeninger i DK: 
ca. 1000

Læs mere: 
www.bolius.dk
www.kolonihaveportal.dk

INSPIRATION

Kollektivhuse

Kollektivhuse er som boform karakteri-
seret ved en række servicetilbud, som 
kan aflaste beboerne i daligdagen: Det 
kan være centralkøkken med spisesal 
og restaurant, daginstitution, indkøbs-
muligheder og tillige selskabslokaler, 
gæstehotel, hobbylokaler m.m.
Tanken er, at funktioner, der traditionelt 
knyttes til det private hjem, bliver ejen-
dommens anliggende.

Et af Europas første kollektivhuse blev 
opført på Frederiksberg i begyndelsen af 
det 20. århundrede.
Lignende “familistere” blev senere 
etaberet med henblik på at understøtte 
socialt belastede familier.

Gennem 1930´erne blev der bygget en 
række kollektivhuse som svar på tidens 
ændrede boligbehov. 

Foto:
Kollektivhuset ved John Ericssonsgatan, 
Stockholm
Klintegården, Århus

Læs mere:
www.kollektivhus.dk
www.kulturarv.dk
www.tidsskriftetkulturstudier.dk - artikel 
af Henning Bro
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Bofællesskabet Tubberupvænge ligger 
i Herlev og er opført som tæt-lavbe-
byggelse. Boligudbuddet er varieret – fra 
små ungdomsboliger og beskyttede 
boliger til bofællesskaber og rækkehuse.

I bofællesskaberne er fire boligenheder 
forbundet af et fælles “drivhus”. Den 
daglige adgang til boligen går således 
gennem et delt fællesareal, der naturligt 
kan danne knudepunkt for beboerne. 
“Drivhusene” bruges meget forskelligt 
–  fra forstue og ekstra opbevaring til 
fælles opholdsstue og fælles middage. 
Beboerne har medindflydelse på, hvem 
der flytter ind i deres bofællesskab.

Bofælleskaberne har egen semi-privat 
have. Alle boligerne ligger omkring to 
større gårdrum, der både indeholder re-
kreative arealer og skure til opbevaring. 

Tubberupvænge 2

Antal boliger:  92
Antal beboere:  ca. 300
Opført:   1980
Ejerform:  lejeboliger

Læs mere: www.tub2.dk

Lange Eng ligger i Albertlund og er 
bygget som en karré, der ligger rundt 
om et fælles gårdrum. I dag huser 
bofællesskabet primært familier med 
børn. 
Beboere bor i private lejligheder og 
rækkehuse, der alle kan fungere som 
selvstændige boliger. 

Det særlige ved Lange Eng er, at 
beboerne  er fælles om en række fa-
ciliteter såsom café, biograf, multirum, 
værksted, storkøkken og spisesal, og 
beboerne er sammen om det prak-
tiske arbejde.  
Bofællesskabets hjerte er fællesspis-
ningen. Seks dage om ugen laver 
beboerne på skift mad til hinanden. 
Det er både muligt at spise sammen i 
den store spisesal og at tage maden 
med hjem.

Bofællesskabet Lange Eng

“Fællesspisningen gør, at vi får ul-
vetimen fri til at være sammen med 
børnene.”
(kvinde – familiemor)

“Man kan vel sige, at det er en pragma-
tisk ideologi. Det giver bare god me-
ning at deles om nogen af dagligdagens 
gøremål.”
(mand – familiefar) 

Antal boliger:  54
Antal beboere:  omkring 180
Opført:   2008
Ejerform:  ejerboliger

Læs mere: www.langeeng.dk

INSPIRATION
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Magnetboliger – Flintholmgård

Flintholmgård er bygget som en del af et 
nyt bykvarter omkring Flintholm Station.

Flintholmgård er almene boliger, og bo-
ligafdelingen er et forsøgsbyggeri under 
konceptet Magnetboliger.
Konceptet sætter fokus på at skabe bo-
liger for kreativitet og fællesskab mellem 
beboere og kvarteret.
Boligerne henvender sig til alle, der øn-
sker fællesskab på lige fod med privatliv 
i dagligdagen.
Flintholmgård består af to bygninger: Et 
gadehus der primært består af boliger 
og et gårdhus, der huser dobbelthøje 
boliger.
I gadehuset ligger også et stort fælles-
rum centralt placeret i stueetagen ud 
mod vej. Store glaspartier åbner for 
indblik og udsyn. På den måde er akti-
viteter i fællesrummet både med til at 
give liv i gaden og til at invitere indenfor.

I forbindelse med fællesrummet er 
etableret private “studios”, der er knyttet 
til bestemte lejemål. Her kan beboere 
dyrke særlige interesser eller hobbyer. 
Koblingen mellem de private og de 
fælles rum betyder, at beboere lige uden 
for døren kan falde i uformel snak med 
hinanden.

Antal boliger:  42
Antal beboere:  ca. 150
Opført:   2010
Ejerform:  lejeboliger

Læs mere: www.kab-bolig.dk

INSPIRATION

PLUS

Frankrig har en stor andel af almene 
boliger, der blev bygget i 1960´erne og 
1970´erne.
I dag er byggerierne nedslidte, og 
mange steder udgør de socialt belastede 
områder. Fra politisk hold har der været 
forslag om at rive store dele af boligerne 
ned.

Det franske arkitektkontor Lacaton 
og Vassal har arbejdet med måder at 
transformere de nedslidte boligområder. 
Udfra et princip om bæredygtighed 
afviser de, ideen om at rive ned. Med 
projektet “Plus” tager de i stedet afsæt i 
at bygge videre på de potentialer, som 
bygningerne rummer.

Deres tilgang til fremtidssikring er at 
tage afsæt i de ønsker og behov, som 
beboerne har. Det er et socialt fokus, der 
ligger til grund for fysisk renovering.
Vægge flyttes, og boliger slås sammen. 

Altaner opsættes, og fællesrum oprettes. 
Facader åbnes, og vinterhaver  etab-
leres.
Forandringerne sker gradvist bygning for 
bygning og tager derfor hensyn til bebo-
erne, der ikke behøver at blive genhuset 
under renoveringen.

Konkret er der igangsat projekter i 17. 
arrondissement i Paris, Frankrig og i La 
Chesnaie, Saint-Nazaire, Frankrig.

Læs mere: www.lacatonvassal.com
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