
VANDRING I EN PARK

Restaurangen med sitt utsträckta tak bjuder in till
en vandring i parken. Från bussbron leder stigen in
under taket och vidare längs uteserveringen helt
bort till strandpromenaden och fontänen i viskan.

Från teaterbron ger restaurangen stöd till en
vandring upp mot badet eller Marie Kulle.

BYGGNADEN

Byggnaden är utformad som ett elva meter brett och
dryga 90 meter långt slipat betonggolv på vilket
några träboxar placerats. Ovanför detta svävar ett
tak. Under vintern och natten ger glasväggar från
golv till tak skydd för väder och vind. På sommaren
kan dessa väggar skjutas undan så byggnaden
framstår närmast helt öppen.

CAFEET

Cafeet ligger som en uppglasad, 7 meter bred yta
under det svävande taket. I ena änden står en öppen
spis som ger den rätta värmen efter en tur på isen
om vintern. Mellan borden står låga kärl av
cortenstål på hjul med planteringar i. Om sommaren
flyttar de gäster som vill ut på den stora
uteserveringen i väster. Under sommarkvällarna och
större arrangemang förstärks serveringen inomhus
med en utebar placerad under det stora taket. Denna
kan även fungera som enklare kaffe- och glasskiosk
på varma dagar.

SCENERNA

Scenerna är lösta genom att en del av golvytan inne
i restaurangen och ute under taket förses med el-
och ljudkablar dragna i golvet samt förbereds med
elinstallationer och krokar för ljusutrustning mm i
taket. När de ej är i bruk fungerar de som vanlig
serveringsyta för parkens besökare. Framför
utescenen är en yta av fartygsplåt nerfälld i
gruset. Den ger plats till dans eller underlag för
stolar allt efter arrangemang. Om man vill kan man
även använda inomhusscenen vänd mot gästerna på
uteserveringen.

LEKPLATSEN

Lekplatsen ligger omedelbart intill uteserveringen,
avskiljd från denna av en lekfull fontän. Från
lekplatsen kan man följa arbetet inne i köket. För
de som kan finns här även en skatebordramp nerfälld
i grässlänten och några klätterväggar av betong som
sticker upp ur marken. Bortom dessa ligger en
labyrint av klippta häckar.

ISBANAN

På vintern förvandlas uteserveringen till en
skridskobana. De träklädda murarna längs med banan
ger plats att snöra skridskor eller dricka en
thermos varm choklad. Intill banan ligger en liten
islöpa för den som vill "på tur".
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motto: under tak /3

FRÅN PARKSPÅNGEN
Grundläggningen utförs som betongplatta på mark där ytan
slipas och samtidigt utgör färdigt golv. Installationer
(ventilation och el) läggs i en kulvert i golvet som
rymmer såväl till- som frånluft (den senare hämtas från
frånluftsdon placerade ovanpå toalettboxen och ev. i
anslutning till garderoben. Köket har separat ventilation.

Taket byggs som en träklädd stålram vilande på pelare av
stål. Väggar, där dessa ej är av glas utförs som trävägg
på stålregelstomme. Alternativt kan såväl tak som
väggar/boxar kläs med corten.

glasväggar spänns in mellan golv och tak och
limmas i med silicon i vertikalfogen.

Byggnaden har en bruttoarea på 366 kvm
och en total yta under tak på ca 830 kvm

TVÄRSNITT skala 1:100

FASAD MOT ÖSTER skala 1:200

FASAD MOT VÄSTER skala 1:200


