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Öppet till nock med plats för förvaring
och vattenbehållare

Enklare förrum för servering eller
försäljning. Plankgolv och väggar.
Väderskyddat men oisolerat.

Nedfällbart trädäck som fälls upp då poden är stängd.

Ljusgenomsläppligt tak av återvunnen kanalplast.
Monterat på träreglar.

Stängningsbart serveringsförnster
Med öppningsbar passage i mitten.

Enklare toalett och handfat. Plankväggar och golv.
Ej uppvärmt.

Förrådsrum, tillgängligt med
lycka innifrån podden.
Ej uppvärmt.

Isolerat innerrum. 2 x 2 meter invändigt.

Skiva, 300 mm som fälls ner när podden
är placerad på plats.
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PODARNA har poppat upp som svampar i staden. På håll bildar de olika formationer, ibland siluetten av en ladugård,  
ibland ser de ut som en hel liten fiskeby på håll. Alla är likadana, men kommer man närmare ser man snart att en av 
dem är en kiosk. Nästa en liten liten affär. De är hemlighetsfulla men välkomnande. Och alla vet, för ordet har spridit 
sig. Att där, i varenda en, bjuder Stockholm på vatten! I början kom besökarna av nyhetens behag. Men plötsligt en 
dag har man glömt att de inte stått där alltid.

På badplatsen står de i rader och bildar kiosker, och omklädningsrum.
man kan smita in och byta om, eller gå på toa. och slänga sitt 

glasspapper.

Här står de bara på sommaren. Ibland får de bli kvar över vintern, 
som värmestugor åt skid- och skridskoåkare som fryser om tårna och 

vill vila upp sig en stund, 
och dricka varm choklad.

Och vatten så klart.

På torget bildar de tillsammans siluetten av en lada. 
Här har någon tagit mod till sig och öppnat sin första butik.

Intill har Stockhom stad en informationspod. Där kan man hämta 
kartor och låna datorer.

Och i allihop kan man dricka vatten, så klart.

Ibland står de urspridda. En och en, eller i ett litet kluster.
De bildar en familj med små gårdar mellan sig.

Här kan man kanske köpa glass eller en souvenir.
Och dricka vatten så klart.

Poddarna är små men kompakta,
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Innerst har alla ett litet rum.
Det är bara två meter brett och två meter djupt.
Man får nästan bara plats en person åt gången. 
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Här kan man installera ett litet kontor, eller ett kioskkök.
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öppnar man sin lucka och välkomnar sina gäster.
Bakom sig har man två rum med toalett och sopor.

Framför sig har man ett litet förrum.
Det är inte stort. men ljust och högt till tak. 

Men vill man kan man sätta upp små bord och stolar och 
bjuda sina gäster på mat.

Eller så sätter man upp hyllor, och fyller dem saker man vill 
visa upp, eller sälja.

Man får hyra podden nästan gratis. Och den får stå på de 
bästa platserna i staden.

Man kan använda de till lite vad som helst. 

Men vad man än ska ha den till,  så ska vem som helst 
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där och i alla andra poddarna i stan. 
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Och det är till för alla.
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