
PLAN 1:100

SLINGAN

På den gröna ytan placeras skulptur-
erna som samspelar med slingan.

Mosaik slingan kan lekfullt utformas 
till olika sorts möblering.

Valvet skapar en o� entlig terras som 
kan användas även när ca� ét är stängt. 
Valvet har även som funktion att skugga 
galleriet under för att göra det möjligt 
för utställningar som behöver mörker.
Keramikplattor placeras på taket och 
väggar för att minska solpåverkan och 
på detta sätt kontrollera temperaturen 
inomhus. Samma när det gäller basän-
gen

SITUATION

SEKTION1m

Kommunen beslutade att ta vara på ett 
gammalt växthus och omvandla det till 
ett ca� é/restaurang och botaniskt muse-
um.  Markytan runt det ska även fungera 
som en skulpturpark. 

Runt dem skulpturerna stiger upp det 
nya och renoverade växthuset som är 
en skupltur i sig .Denna omfamnar 
omgivningen och skulpturerarna på ett 
rumsligt lekfullt sätt.
Kommunen har en tradition om att 
bygga med keramiska plattor.
Utifrån denna traditionen används 
kakel,klinker och mosaik. På så sätt 
celebreras sina goda kvaliteter genom 
att testa dem till gränsen. Materialets 
beständighet och vattentätthet kommer 
till pass på husets möte med vattnet och 
grönskan.
Lekfullhetsmöjligheten och funktional-
ismen som keramiska plattor kan bidra 
med är utgångspunkten för detta pro-
jekt.
Valvet som går över växthuset och skär 
taket skapar en terrass som kan nås 
båda inifrån och utifrån  .Valvet förlängs 
åt båda sidor och skapar en rörelse, en 
slinga, kring växthuset. Denna slingan 
utformas som en organisk möblering 
runt huset och förstärker skulpturpark-
skänslan..

‘‘SLINGAN’’

Swimmin pool          CO grey 30x30
Tak/väggar                 ARCO mörkgr2691M
Valv/slinga                 Mixmosaik            



Terrassen är tillgänglig båda utifrån och 
inifrån. Denna är beklädd med mosaik. På 
ett lekfullt sätt används mosaiken till att 
utforma möblering och sittplatserna till de 
besökarna. 
Mixmosaik används för terrassen och en 
konstnärlig avbildning på väggen är inte 
uteslutet.  
Från terrassen kan man även åka bassän-
gens rutschkana och njuta e� er av en 
intressant utställning.

INTERIÖR

TERRASS

‘‘SLINGAN’’

PLAN

Interiören har samma uttryck som 
exteriören. Mötet mellan grönska, 
vatten och keramiska plattor är det 
som karaktäriserar detta.
Genom enkla ändringar på plattornas 
nyans och storlek skapas en trevlig 
miljö att vara i.
Valvet skuggar galleriet och gör det 
möjligt att ha olika sorts utställningar  
som behöver mörker.
Borden till ca� ét placeras med hän-
syn till utställningen.

KÖK

WC WC
GALLERI

Galleri                        Black lapato 60x60
Övrigt                        Lotis antracit 4893-30  10x10
                                    Lotis gray 48923-30  30.5x30,5
swimmin pool          CO grey 10x310

Exempel på inredning

1m


