
+3.8

+4.8

+3.8

+4.8

+3.8 +4.8

+3.8

+3.8

+3.8

+3.8

A

A

B

B

LÖVHOLMSVÄGEN TR
EK

AN
TS

VÄ
GE

N 

LÖVHOLMSGRÄND

LÖVHOLMSGRÄND

ST
AD

SM
IS

SI
ON

EN
S 

FH
SK

TREKANTEN

HORNSTULL

GRÖNDAL

LILJEHOLMEN

PLATSEN

Jag har valt att förlägga mitt projekt till en, nu 
mera, obebyggd tomt (kv. färgeriet 4) i Gröndal, 
Stockholm. Platsen fungerar idag som parke-
ringsplats och är i stort sett helt öde under större 
delen av dygnet. Området Lövholmen har en 
lång historia som industriområde och fungerar 
fortfarande som ett sådant. På senare tid har 
det etablerats verksamheter för kultur, såsom 
Färgfabriken och Platform Stockholm, som 
erbjuder ateljéplatser till kulturverksamma. Av 
denna anledning tror jag att det behövs fler 
utställningsmöjligheter för konst i detta område. 
Glashuset är lokaliserat intill Lövholmsvägen 
och en ny skulpturpark ligger bakom denna och 
ansluter till Lövholmsgränd och Trekantsvägen. 

KONCEPT & IDÈ

Det gamla växthusets tak är trasigt och taket ges 
en ny, mera organisk utformning som en referens 
till den verksamhet som byggnaden inrymmer. 
Det nya våningsplanet får, även det, en organsik 
form som kanske påminner om ett löv som är 
fritt placerat i glashuset. Det vilar på pelare som 
har utformats med ”grenar” för att efterlikna ett 
träd.  Byggnaden får två nya ingångar, en från 
Lövholmsvägen och en från den nya parken. 
Tanken är att besökaren kommer från tvärbanans 
station ”Trekanten” och går in från gatan. Där 
leds denna på en slingrande ”stig” genom 
museét och sedan vidare ut till skulpturparken. I 
mitten av ”stigen” finns en spiraltrappa som 
leder besökaren upp till caféet. Här har man 
utsikt över museet men också över skulpturpar-
ken och omgivningarna. 

MATERIAL

Den omgivande betongmuren, golvet, pelarna 
samt murar i parken kakals i olika färgscheman. 
Som utgångspunkt för de kaklade ytorna har jag 
använt tre bilder av ”natur”. En grönskande 
trädgård, ett träd och en bild av en himmel. 
Dessa har förenklats, pixelerats digitalt vilket har 
gett ett rutnät som lämpar sig väl för kakel. 
Denna transformation illustreras ovan. Mönstret 
appliceras på respektive ytor     
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