
Promenaden

Växthuset i det gamla bruksSamhäl-

let Forsen stod tomt etT bra tag 

inNan komMunen bestämde sig för atT 

göra något åt det. Resultatet av 

upPrustningen blev en lek med 

flöden och gränser genom växthuset 

och eftersom det finNs en keramisk 

tradition i komMunen väljer man atT 

jobBa med just keramik.

Eftersom arkitekterna vilLe bevara 

själva växthuset intakt har arbetet  

tilL största del beståtT i atT jobBa 

med golvmaterialet och med hjälp av 

färger och taktilitet skapa rum och 

stämningar. 

Under upPrustningen utforskades 

även ”kakel som funktion”, man 

försökte hitTa nya sätT atT använda 

materialet på.

För atT komMunicera med naturen 

utanför växthusets glas har man 

valt atT jobBa med färger inom den 

naturnära färgskalan.

Cafédisken

Curve - 15 59 x 14 cm

Apavisa

Cafédisken kläs in med platTan Curve - 15 från Apavisa. 

PlatTan är en av flera välvda kakelplatTor som börjar 

dyka upP på marknaden. När de förskjuts i sidled i 

förhålLande tilL varandra, som ilLustreras tilL höger, 

skapas fickor som kan användas tilL förvaring och 

odling elLer atT hänga CafétilLbehören på.
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Skärmarna - i den Botaniska delen

Det är många på orten som vilL bidra tilL växthuset med 

desS nya muséum. En av desSa är den gamla profesSorn i 

botanik som beslutat atT skänka sitT herbarium tilL 

projektet. Man funderar över hur denNa skatT ska kunNa 

bevaras på etT säkert sätT och samtidigt ständigt 

kunNa finNas tilL alLmänhetens beskådan, och beslutar 

sig tilL slut för atT glasera/laminera fast dem vid 

kakelplatTor. Epoxiharts 141 kan användas tilL lamin-

ering tilLsamMans med en glasförstärkning. 

DesSa platTor tar i sin tur plats som skärmar i det 

botaniska muséet. 

Golvytan för det botaniska museEt kläs med stora matTa 

platTor med måtTen 30 x 60 cm. För atT ge intrycket av 

atT skärmarna rest sig upP ur golvet används platTor 

med samMa format tilL skärmarna. 

När renoveringen inledDes och man märkte atT en del av taket var 

skadat tog man tilLfälLet i akt atT göra den nyreparerade delen av 

taket möjlig atT öpPna. På så sätT får de besökande tilLgång tilL 

en härlig takterasS under soliga dagar.

I cafédelen, där bord möter golv, övergår Klinker i mosaik 

som klätTrar upP på borden. Här används Dekora Keramik Plus 

mosaik. För atT ådstakomMa färgbyte på etT efFektfulLt sätT, 

från golvets dova bruna tilL bordens vita, färgsätTs plat-

torna efter detTa ändamål.

Gräs under bordet 

atT pilLa med tårna i 

när man fikar

Dekora Keramik Plus Mosaik 2 x 10

komMer i ark på 30,5 x 30,5 cm
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Fila 2,5 x20 cm

KonradsSons kakel

Fila från KonradsSons Kakel 

markerar gränsen för det bota-

niska muséumet. Med måtTen 2,5 x 

20 cm komMer de i ark av 20 x 40 

cm. Genom atT skära tilL arken i 

mindre bitar kan de följa plan-

ens kurvatur.

Gångarna

Gångarna med sitT krosS av 

kakel blir som en röd tråd 

genom bygGnaden. DesSa gångar 

skär genom växthuset och 

skapar definerade rum som 

programMeras med de olika 

aktiviteterna: Botaniskt 

Muséum, Café, UtstälLnings-

yta, och Soldäck. Man kan 

likna växthuset vid en 

glaskupa som placerats över 

en stig, vilken markerats med 

det krosSade kaklet.

Birka 30 x 60 cmBirka 30 x 60 cm

GolvabiaGolvabia

Som golvbeklädnad på ytan för 

det botasniska museumet 

används Birka från Golvabia. 

PlatTan är matT, vit och har en 

yta med lite struktur. En 

platTa med desSa kvaliteér kan 

användas över störRe golvytor 

utan atT reflektera alLt för 

mycket ljus. En fördel i denNa 

minst sagt ljusa bygGnad.

Dechirer Neutral Hexagon 60 x60 

Mutina  

Som golvbelägGning på Cafédelen 

valde arkitekterna etT mera 

livfulLt mönster. PlatTan 

Dechirer Neutral Hexagon. Den 

har en matT yta med dov jordfär-

gad ton. DenNa kombineras med 

rektangulära platTor med måtTen 

30 x 50 som sågas tilL för atT 

pasSa mönstret. DesSa är hög-

blanka med en terRakotTafärgad 

nyans vilken matchar kantstenen 

som även i cafédelen utgörs ab 

Fila från KonradsSons kakel.

La Vita Beige 30 x 60 cm

Pronto Kalkel

TilL den öpPna utstälLningsytan 

valdes en naturlig beige färg .

PlatTan är frostbeständig och 

kan med fördel användas även på 

övervåningen på den del som 

sträcker sig utanför växthuset
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Sitplan

Funktioner som behöver 

vägGar och tak placeras i 

den östra delen av växthuset 

som vätTer mot norR för atT 

inte ta bort för mycket 

solLjus.

Samtidigt skydDar de 

verksamheterna under 
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