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 Vi föreslår en paviljong som är enkel att förtillverka, lätt att 
transportera  och som  har materialkänsla och hantverksmässig 
kvalité  i  sina detaljer.  Utifrån en baskomponent  skapas   ett   
paviljongsystem   som   kan   förändras,   förnyas  och  kombineras 
på många olika sätt.  
  I sin enklaste form är paviljongen en rå bod för sommarhalvåret, 
i sin mest raffinerade form en sammanställning av ett flertal 
moduler, detaljerade med yttre och inre material till en året runt-
restaurang eller butik.

Variation
 Funktion, sammanhang och användningstid kommer  att 
variera för varje situation som paviljongen används i. Därför 
måste   den   kunna  förändras  på   ett  enkelt   och  kostnads-
effektivt sätt.
 Vi tror också att möjligheten till variation och  förnyelse  är 
viktig. Vid events och särskilda tillfällen ska paviljongen kunna 
uppstå i en ny skepnad. T ex i en ny färgsättning eller grafik 
särskilt framtagen för det tillfället. 

Flexibilitet
 Vi har valt att ge paviljongsystemet en baskomponent 
som är en liten byggnad i sig. Flexibiliteten ligger därmed i 
möjligheten att flytta och kombinera volymerna utan att de 
behöver byggas om och förändras alltför mycket. 

Materialitet
 Materialet     massivträ   ger   möjlighet    till    en   industriell,  
kostnadseffektiv och hållbar produktion. Samtidigt kan man   
med   precision skapa hantverksmässig detaljering. Vi har valt 
att sammanfoga skivor av massivträ med sinkning, en klassisk 
och konstruktivt stark metod. En metod för finsnickeri som 
kräver precision och omsorg men också därför lämpar sig väl 
att utföra  med  CNC-teknik  på  ett  modernt  snickeri. 
 Sinkningen sammanfogar alla skarvar och blir som en söm 
mellan väggar, tak och golv. 

Transport & ekonomi
 Med sina nätta yttermått bli paviljongen transporterbar i hela 
enheter. Därigenom kan grundkomponenten färdigställas och 
ges sin detaljprecision på fabrik. Det ger en snabb process där 
man snabbt kan placera ut och sätta ihop paviljongen utan 
att störa gatumiljö  eller  känslig  mark  med  en  utdragen 
byggprocess.

Mini består av en modul. 
Den är oisolerad och grundläggs på enklaste sätt. 
Lätt att flytta och snabb att iordningställa på plats.
Fasad och tak är oklätt exponerat massivträ. Ytveden bränns bort och resultatet blir en 
vacker och mycket tålig yta med stark träkaraktär och djup sammanhängande svärta. En 
traditionell teknik med kopplingar till kajverksamhet och hantverk.
Vid fönsteröppningen monteras en lucka som kan stängas till över natten och öppnas upp 
till ett litet skärmtak och en liten disk under öppningstider. 
Skyltningsgrafik målas direkt på fasaden och kan därmed på ett enkelt sätt ändras och kom-
pletteras.

Maxi är sammanställd av fem volymer.
Fasaderna är obehandlat trä som grånar över tiden. Taken kläs med slät zinkplåt.
Paviljongen innehåller omklädningsmöjligheter, bastu, glasskiosk och toalett. I anslutning 
byggs ett trädäck för tillgänglighet.
Modulerna sammanställs som en serie sjöbodar och kan kompletteras om behov skulle 
uppstå. T ex omklädningsmöjligheter, förråd, föreningslokal.

Midi är en kombination av två moduler.
Det är en semipermanent paviljong för servering eller information. 
Fasaden täckmålas i kulör som harmoniserar med det intilliggande Konserthuset.
I fönsteröppningarna monteras ett längsgående skjutglasparti för servering och display.
Markiser ger regn och solskydd och skapar rumsligheter för serveringsytor runt om                   
paviljongen under sommarhalvåret.
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