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Ett gammalt förfallet växthus slår åter upp dörrarna och välkomnar besökare. När de första tveksamma gästerna närmar sig tror de knappt sina 
ögon. Huset som ingen tidigare har lagt märke till glänser i den klara vårluften. Det har fått sig ett skärp av glittrande solceller och matchande 
havsgröna klinkerplattor, taket är lagat och glasskivorna skiner. 

Väl inne har hela världens växtliv fått en hemvist. Här finns allt att skåda, från orkider funna i Brasiliens djupa djungler till Sveriges nordligaste och 
mest sällsynta mossarter. Visst känner man igen det gamla växthuset, men ett böljande landskap av keramikplattor; kakel, klinker och mosaik 
täcker det som tidigare var ett sprucket tomt betonggolv. Nu finns det både plats och uppmuntran till lek, till att gå på upptäcksfärd, 
till kontemplation och till att få sig en matbit. Man kan ta en nära titt på lövverk, blomblad och rötter eller ta trappen upp och se trädkronorna från 
ovan. Där uppe hänger också, invigningen till ära, en fotoutställning gjord av en naturfotograf. 

Det är ett fint samspel mellan de olika keramikmaterialen. En del är råare, en del är funktionella, en del är gjorda på återvunnet material och på 
andra ställen utnyttjas glansen, lystern och färgen, vilket får rummet att spraka och sprudla av ljus och reflektioner och växterna att framstå i ett 
alldeles särskilt vackert sken. 

Att återuppbygga det gamla växthuset var trots allt inte en så dum idé. Nu tyder allt på att det här skulle kunna bli den länge saknade 
mötesplatsen där det dessutom kan spridas både glädje och kunskap om natur, hållbarhet och miljö.



Golv och trapp; Ecotech 60x120 cm 
med minimala fogar. En platta som har  
EU:s miljömärkning Ecolabel. Den 
tillverkas av återvunnet 
produktionsmaterial och har en 
strukturerad yta som ger mindre halkrisk, 
perfekt för ett golv i ett växthus.

Insida av caféet; Emetallo mosaikbitar 
6-sidiga i bladguld från Kalkel-
specialisten. Guldet gör att ljuset utifån 
reflekteras på väggen bakom café-
disken. Ett subtilt sätt att 
uppmärksamma caféet och deras utbud.

Växtmurar; Sicis Glimmer mosaik 
15x15 mm från Kakelspecialisten. 
Pärlemor/skiftande ljusa färgtoner ger 
fint ljuspel i hela växtguset. 

Trappvägg; Sicis Glimmer mosaic 
15x15 mm pärlemor. Materialet är frost-
beständig och mosaikens storlek gör 
att det blir lätt att klä rundade väggar 
och murar. Speciellt framtagna fäst- och 
fogprodukter ska användas. 

Cementi grå 30x60 cm från 
Konradssons. Minimal fog gör det lätt 
att hålla rent.

Omgärdande mur; Quarts White 
mosaik 2,8x14,8 cm från FF kakel. Vit 
fog. Tillräckligt små plattor för att klara 
av att få fram de böljande formerna. 

Bord och stolar;
Eco-Leader Grigio 10x60 
cm från Prontokakel.
1 cm orange fog.
Ecco-leader är miljö-
certificerat eftersom det 
är producerat med minst 
40% återanvändbart 
material. 

Fasad klädning betongmur; Kyra Grön 
10x10 cm, en lågporös klinkerplatta 
som är frostsäker, okänslig för vatten, 
fukt och sol från Konradssons. 2 cm grå 
fog. Plattan blandas med solcellsplattor 
i samma storlek. Solcellernas blänk ger 
lyster till fasaden och förser cafét med 
köksel under soliga dagar.
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