
Det nya Växthuset består utav fyra stycken mindre växthus. de är  
sammansatta utav åtta stycken 6*6m moduler, alla lika i sin grund, men 
modifierade för att skapa ett unikt hus. Modulerna har två betongväggar, 
samt två glasväggar parallellt med varandra och takstolar av trä som 
håller upp husets glastak. Modulerna är placerade med 1,6m höjd- 
skillnad mellan golvnivå, vilket skapar en vandring genom huset som 
trappas upp till 6,4m ovanför marknivå. Det innebär att det finns fem 
stycken olika nivåer där man kan utforska växter och få utsikt och insikt.

Växthuset är eget ekosystem. Utformningen av växthuset gör att man   
effektivt kan ta upp och leda dagvatten till näckrosdammen. Både  
invändigt och utvändig är det klätt med kakel vilket gör det tåligt, 
speciellt för vatten, men det gör också att vattnet rinner vidare lätt. Vid 
toaletterna, vid näckrosdammen, finns ett reningssystem som tar hand 
om och renar vattnet. Större delen av regnvatten som möter växthusets 
tak kan via utformningen av byggnaden ledas ner mot reningssytemet. 
Från detta vattensystem sker också en automatisk bevattning utav 
växthusets växter via ett sprinklersystem. Därför är växthuset ett litet 
eget ekosystem.

När kommunen beslutade sig för att rusta upp det gamla växthuset gavs 
det stor möjlighet att ta vara på gammalt material. En del fönster gick 
att återvinna till att lägga nytt tak med. Med gammalt kakel, som  
krossats och slipats ner, kunde man också gruslägga nya grusgångar 
som leder till växthuset. 
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På plan 0 finner man nu även ett nytt café, placerat under två 
utav växthusmodulerna. Cafét består utav glas och har två 
större skjutpartier som vätter västerut, mot entrén till 
växthuset. Skjutpartierna fungerar som ingång, men ger också 
möjlighet till cafeét att växa i storlek varma dagar.

Vandrar man genom växthuset, vandrar man också genom tre 
olika klimatzoner. på nivå ett och två finner man ett “nordiskt 
sommarklimat”, fyllt med fauna som återfinns vilt i Norden. På 
nivå tre och fyra upplever man ett mycket fuktigare “tropiskt 
klimat”, på nivåe fyra finns även ett slutet torrare “ökenklimat”.

I kakelsättningen av huskroppen, kan man skönja de olika 
nivåerna och de olika klimaten. Ett mosaikmönster förstärker 
på ett subtilt vis både horisontellt / vertikalt interiör och ex-
teriör de åtta modulerna och ger samtidigt en helhet åt huset. 
Färgsättningen ska varsebli besökare om vattnets väg och ge 
den nyfikne en aning om vad som kan återfinnas på insidan.
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