Alla har sina berättelser och ljuvliga minnen från världens alla hörn, där Saluhallarna fungerar som handelsplatser – och mötesplatser.

CYKELPARKERING

TORGHANDEL

ENTRÉ

VÅRT FÖRSLAG

GUSTAF DALÉNSGATAN

I Sverige har vi ett ganska ofunktionellt klimat under
stor del av året, desto större behov har vi av att kunna
njuta av sommaren, men också av den första februarisolen och den sista brittsommardagen.

BUTIKSENTRÉ

Så etablerades dessa platser runt vår jord, i hett klimat,
ibland för kallt, så behovet av att skydda varorna gav
tak över stånden, och mer fasta former i Saluhallar.
Skydda och vårda varorna.

ENTRÉ

Vi tar vår utgångspunkt i mötesplatsen. Saluhallen
skall uppmuntra till möten, göra livet både godare, rikare och härligare.

INLASTNING

Någon odlade, ﬁck en stor skörd - för mycket - och
ville sälja. En handelsplats med försäljning och småprat växte fram.

FJÄRDINGSGATAN

VAD ÄR EN SALUHALL?

ENTRÉ

BUTIKSENTRÉ

Ett stort samlande tak som omfamnar alla, tillåter
skydd från sol och regn, inbjuder till handel och prat,
handla eller stanna upp för en kopp kaﬀe.
Bottenplan med plats för butiker och fasta stånd. Övre
plan med café och servering i trottoarformat, med
öppningar i bjälklaget över bottenvåningens gångstråk.
Taket släpper in ljus, både utomhus och inomhus.
Sommartid upphör gränsen. Vintertid är saluhallen
”en bit på vägen” till spårvagnen, hissen hjälper till att
ta från en nivå till nästa. Saluhallen är en genväg, där vi
råkar på varandra.

PLATSEN
Saluhall mitt på platsen. Gustaf Dahlen möter Hjalmar Branting och har bostäder i rygg mot norr och
väster.

En yta att använda olika över dygnet. Morgon är fornering av varor och att få avfall hämtat. Mitt på dagen
ﬁnns torgstånd under det stora taket, när vädret tilllåter. Ingen genomfart på Fjärdingsgatan. På kvällen
bostadsparkering eller vad som helst. Genomfart på
Fjärdingsgatan.
Markbetong i megamönster tillsammans med gatstensränder. Runda stenklotsar med belysning deﬁnierar platsens begränsning mot traﬁken. Mönstret
går genom byggnaden.

BUTIKSENTRÉ

MÄNNISKAN

ENTRÉ

CYKELPARKERING

GÅNGBRO TILL SPÅRVAGNSHÅLLPLATS

HJALMAR BRANTINGSGATAN

N

SITUATION SKALA 1:400

STRUKTUREN
En murad bottenvåning, funkar som trögt magasin.
Spolbart. En transparentare ovanvåning med gott
spanarläge.
Taket är en skiva av rymdfackverk som står på oregelbundet placerade slanka pelare, glasen hängs in mellan tak och tegelmur.

Femtioåttan, Dalarna & Den Vackra

FASAD MOT ÖSTER SKALA 1:200

FASAD MOT NORR SKALA 1:200

VY FRÅN SYDVÄST

FASAD MOT VÄSTER SKALA 1:200

FASAD MOT SÖDER SKALA 1:200
SEKTION SKALA 1:200

Femtioåttan, Dalarna & Den Vackra

