Tid för Täby

Täby Centrum förvandlas. Dagens
stora och i vardagen ödsliga
parkering ersätts av tydliga
gator, torg och kvarter. Täby blir
stad. Ett av kvarteren blir det
nya Kommunhuset. Det ligger
strategiskt vid den nya Esplanaden
som binder samman Centrum,
bibliotek, Kommunhus, kyrka,
bad och gymnasieskola. Rummet
mellan det nya Kommunhuset
och biblioteket blir ett intimt
och vackert torg. Detta torg blir
förplats till Kommunhus och
bibliotek. Biblioteket får en ny
entré, som binder samman torget
och Biblioteksgången. I det soliga
hörnet mot Esplanaden öppnas
ett Bokcafé. En generös trappa
leder ner från Biblioteksgången till
torget. Det nya Kommunhuset får
en tydlig entré mot torget.

stor publik erbjuda ﬂer sittplatser.
Entrérummet öppnar sig uppåt
och berättar om Kommunhusets
inre verksamhet.

Entréplanet rymmer alla rum
för mötet mellan medborgarna
och kommunen. Receptionen
annonserar sig tydligt och är mer
än en reception. Den är reception,
verksamhetsstöd och servicedesk i
mötet med medborgaren.
Rummet för Kommunfullmäktiges
möten är en förlängning av
entrérummet. Det är ett rum
som bara ﬁnns när de glasade
vikdörrarna är stängda. När
dörrarna står öppna blir rummmet
tillsammans med entrérummet
en stor yta för utställningar,
marknader, debatter eller om
Kommunfulmäktiges möten drar

Planen medger teknikbyggnader
ovanför byggnadens högsta
höjd. Vi lägger tekniken i källaren
och föreslår istället en indragen
byggnad på taket, ett penthouse,
som rymmer matplats, kök och
motion. En egen värld för möten
mellan avdelningar och interna
fester. Och vigsel.

I fyra plan ovanför entrén ryms
verksamheten, kommunens
avdelningar och tjänstemän.
Runt det centrala atriumet ligger
interna mötesrum , pausrum och
rum som kan nyttjas gemensamt
eller bara av en avdelning. Utanför
denna krans av rum ligger rum
för verksamhet; storrum, rum
för reﬂexion, förråd, mediarum,
projektrum och resursrum.
Verksamheten har ett eget torg en
trappa upp. Där ligger servicedesk,
krisrum och datahall i god kontakt
med verksamhet och reception, se
sektion.

Klimatsmart och resurssnålt. Vi
skulle kunna addera solfångare,
solceller, vindkraftverk och
bergvärme. Vi gör det inte. Det
viktiga är att Täby kommun
fattar ett beslut om ett mål.
Leed Platinum, Breeam code 4
eller Klimatsmart byggnad Guld.
Bestämmer sig Täby kommun för
ett mål styr det alla beslut och
resultat blir en klimatsmart och
resurssnål byggnad.
Ytor.
Ljus BTA
Plan 6
Plan 5
Plan 4
Plan 3
Plan 2
Entreplan

670 m2
1415 m2
1770 m2
1770 m2
1770 m2
2090 m2

Totalt ca:

9500 m2

Mörk BTA
Plan -1
Plan -2

2725 m2 (90 bilar)
2725 m2 (90 bilar)

Totalt ca:

5500 m2

Fasaden vi föreslår är vertikala
lameller av ek. Någonstans norr
om Täby går gränsen för lövskog.
Alternativet skulle kunna vara
kopparklädda lameller och partier
av ek.
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