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Sitplan skala 1:1000 (A1)
Area
13000m2 bostäder
1200m2 lokaler

Perspektiv Strandkanten
Perspektiv Dammen
Kulturhus
Mataffär, bostäder, plantage
Ramp
Bullerskydd, parkering, plantage solceller
Förstärkt stråk genom stationshus
Parkering under mark
Torg

Välkommen
Floda centrum - Nära vattnet

Centrumcirkeln

Framtidscirkeln
sid 1

Perspektiv Strandkanten
Blomstrande ljus. Tåget far. Gräset
böljar över bron likt Sävelångens
lätta krusningar. Ut genom växthusens dämpande fasad. Öppningen i stationshuset ger en naturlig riktning
mot centrum. Vid stranden växer Kulturhuset upp, likt de växter som
rymmer dess vinterträdgård. Några
badar och bastar på bryggan. Vid
dammen bryts riktningen, valet leder
ner över vattnets brus. Intill skakar någon sin kudde, våningen nedanför jobbar de. Över spången till den
natursköna, utsatta halvö, här lig-

ger terrassen skräddarsydd efter naturens höjder och stenar, träd och
buskar. ´Det lilla cafét´ vilar här,
fyller terrassen med solsökare. En
sitter på en sten bredvid sin vän som
doppar fötterna. Mot staden möter en
vildvuxen trädgård som till synes
trängt upp från Sävelången. De gamla
fina träden bevarades och fick bo här
när de överlät sin mark. Biblioteksgästerna läser bok under lövens sus.
Den lummiga gatan lutar försiktigt
upp mot gamla torget. Här sträcker
sig växterna upp mot gårdarna på af-

Bullerskydd

Grönt bostad, gult lokaler
Floda centrum - Nära vattnet

färens tak. Säveåns natur når upp.
Bron till lilla ön bjuder in, likt
stråket vid vattnet. En glasstrut
lämnas över till ett litet men stort
leende. Espresson sippas på piazzan. Solen strimlar ner mellan täta
gränder. Det luktar mat. Promenaden
når åter trädens vila, en vild harmoni. Mot kulturhuset, i dess höga
rymd. Läxläsning, diskussioner och
biljardspel. På bryggan sitter turister. Tågstationens gröna vägg möter
dammen. Tågen rullar in och iväg, vid
blomstrande ljus.

Sektion A-A 1:200 (A1)

Stråk, Grön-fot, röd-bil

Plantage och trädgård
sid 2

Perspektiv Dammen

Sektion D-D 1:400 (A1)

Sektion B-B 1:200 (A1)

Hustypologier
Floda centrum - Nära vattnet

Sektion C-C 1:200 (A1)
sid 3

