
I HÄNDELSERNAS CENTRUM

Udden utgör ett av Ljungbys bästa lägen med ån på tre sidor, Lagavallen på den fjärde och 
två broar till centrum.  Förslaget tar ett grepp om hela udden och integrerar boendet med 
staden. ”I händelsernas centrum” skapar en ny mötesplats i Ljungby och erbjuder ett fan-
tastiskt boende samtidigt som det bidrar med ett nytt rekreationsområde.

Förslaget bygger på fem grundpelare

•	 En	lustfylld	park	för	alla	

•	 En	lockande	mötesplats	i	händelsernas	centrum	

•	 Vård-	och	omsorgsboende	med	plats	för	individen	

•	 Socialt	trygghetsboende	med	utsikt

•	 En	effektiv	byggnad	med	god	driftekonomi

UTSIKT 
Alla lägenheter i vård- och omsorgsboende och 
trygghetsboende har utsikt mot Lagan. 

SOL OCH SKUGGA
Byggnadernas organisation i nord-sydlig  
riktning ger maximalt med dagsljus i lägen-
heterna morgon och kväll och minimerar den 
heta södersolen. De två trädgårdarna har alltid 
både solljus och skugga under hela dagen.

PARK OCH GRÖNSTRÅK
Den nya lekfulla åparken blir ett självklart 
utflyktsmål för promenader. En tydlig start 
på Hälsans stig där åparken förstärker 
Lagans attraktionskraft. 

ORGANISATION
Från en given punkt (entrén) sträcker sig 
tre volymer ut i landskapet och fångar upp 
de dominerande riktningarna, mot broarna 
och mot centrum. Volymerna är “rör” med 
täta sidor och glasade gavlar.

centrum

sport

park

Läget
Tävlingsområdet utgör ett unikt läge i Ljungby 
med närhet till centrumfunktioner, kultur och 
sportaktiviteter. Med det nya bostadsområdet 
vill vi förstärka kontakten mellan staden och 
Lagan samt ge Ljungbys invånare ett vatten-
nära rekreationsområde. 

PROGRAM
Tre huvudsakliga verksamheter med 
tydliga sambandskrav utgör grunden för 
det nya bostadsområdet.

HÄNDELSECENTRUM

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

TRYGGHETSBOENDE

KOMMUNIKATION

KÄLLARVÅNING

Organisation	för	möten	och	utsikt
Ett välkomnande torg placeras i skärningspunkten mellan bron till Drottninggatan, Axel 
Ångbagares väg och bron mot den nya planerade esplanaden och centrumförtät- 
ningen. Runt torget samlas händelsecentrums olika aktiviteter som lockar både boende och 
kringboende genom sin synlighet. Från torget och händelsecentrum sträcker sig de olika 
bostadshusen ned mot Lagan. Denna placering ger bostäderna de bästa ljusförhållandena. 

Byggnadens flikiga struktur släpper in parken och å-rummet mellan huskropparna vilket 
både gör parken större och ger alla bostäder utblickar mot ån. Vård- och omsorgsboendet
ligger delvis utmed Axel Ångbagares gata och ger de äldre möjlighet att betrakta gatulivet. 
Dess entréer nås inifrån händelsecentrum för att stimulera boende till att ta del av  
aktivitetsutbudet. 
Trygghetsboendet har en separat entré som vetter mot Lagavallen. Entrén nås lika lätt från 
restaurangen i händelsecentrum som från parkeringsgaraget.

Arkitektur	i	parken
Projektet har två framsidor, en mot entrétorget och en mot ån. Dessa fasader utförs i trä 
och glas i en skala som talar med Ljungbys trähusbebyggelse. Mellan ån och entrétorget 
sträcker sig putsade fasader.

TRYGGHETSBOENDE

HÄNDELSECENTRUM

VÅRD- OCH 
OMSORGSBOENDE
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SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 (A1)
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EN LUSTFYLLD PARK FÖR ALLA

Lustfylld	park	skapar	en	mötesplats	för	alla 
Den nya parken på udden blir en mötesplats för boende och deras anhöriga, kringboende, 
förbipasserande, besökare till Lagavallens sportområde och söndagsflanderande Ljungby-
bor. I parken placeras annorlunda lekredskap för lustfylld aktivitet för alla åldrar, jätte- 
gungbrädor och trädgungor, utomhusinstrument och sandlåda. I paviljonger i parken finns 
växthus, kanotförråd och bastu. För variation även på korta promenader planeras flera 
promenadslingor runt uddens båda stränder.

Lummiga	trädgårdar	med	utsikt
Vård- och omsorgsboendets privata trädgård ligger högt med utblickar över ån och parken. 
Trädgården sträcker sig i nordsydlig riktning för att säkerställa att det alltid finns både 
skugga och sol i trädgården. I mitten finns en damm som fortsätter i en porlande vatten-
trappa ner mot ån, den kan fyllas med dagvatten eller vatten från Lagan. En slingrande 
gångväg ger en promenad runt upphöjda planeringsbänkar, sittgrupper, lummig grönska 
och över vatten. Den andra trädgården delas av restaurangen och trygghetsboendet. Här 
finns plats för aktiviteter, utomhusfester och uteservering med å-utsikt. 

Nya	nivåer	för	en	större	park	med	mer	vattenkontakt	
Områdets befintliga kvaliteter tas till vara och förstärks genom att marken terrasseras i tre 
nivåer med olika tillhörighet. Marken vid entrétorget höjs och ansluter Axel Ångbagares 
gata. På den mellersta nivån finns boendets privata trädgårdar och på de nedre nivåerna 
strandparken med aktiviteter, paviljonger och promenadstråk. Våtmarken i sydväst fylls ut 
för att ge bättre vistelseytor och en gångväg. Bandybanans uppfyllnad modelleras om för 
att stärka kontakten mellan byggd miljö och å-rummet.

Logistik	och	parkering
Varuleveranserna separeras med direkt inlastning till restaurangkök respektive vård- och 
omsorgsboendet för kortast möjliga interna hantering. Övriga leveranser samt miljöstation 
och sophämtning sker i plan K1. En komprimerings- och tryckluftsanläggning för sopor kan 
installeras för minskade driftskostnader. Parkeringsanläggningen innehåller 108 p-platser 
varav 46 i varmgarage. 

K1 KÄLLARPLAN SKALA 1:500 (A1)

Gunga över Lagan Lyssna i ljudparken Gungbrädor för stora och små Bastu

30 m20 10 0 

Entré trygghetsboende

Berså

Rosenlund

Sista kvällssolen

Uteservering

Restaurang

Boulebana

Dansbana Ängen

Förlängning av 
Hälsans stig

Lekplats för 
de minsta

Blombäddar

Näckrosor

Sinnenas trädgård

Skyddad  sittplats 
med utsikt

Marklägenheter
med terrasser

Fiskebrygga

Roddbåtsplatser

Ljudpark

Jättegungor mellan
de höga träden lockar 
små och stora och 
utmanar balanssinnet

Sittplatser

Jättegungbrädor 
för modiga

Boendeförening hyr även 
ut den vedeldade bastun

Badbrygga

Dr
ot

tn
in

gg
at

an

Trygghetsboendets  
koloniförening driver 
växthuskafé under augusti-
helgerna

Besöksparkering

BouleVäxthusKanotförvaring 
under växthus

Förlängning på 
Hälsans stig

Fortsatt alléplantering 
längs med gång- och 
cykelväg knyter an till
befintlig grönplan

Flytbrygga för 
kanotiläggning

Axel Ångbagares gata

Händelsernas Centrum 



ENTRÉPLAN SKALA 1:200 (A1)

EN LOCKANDE MÖTESPLATS I HÄNDELSERNAS CENTRUM

Entrétorget	är	ansiktet	utåt
Ett välkomnande entrétorg öppnar sig mot Lagavallen och Axel Ångbagares gata. 
Händelsecentrums aktiviteter är synliga och väcker nyfikenhet hos förbipasserande. Mot 
torget ligger huvudentrén och dessutom egna entréer till flera verksamheter som både 
fotvård och sportcafé. På sommarhalvåret öppnar restaurangens uteservering där man kan 
sitta med sol hela dagen. Genom huvudentrén ser man parken och Ljungbergs museum på 
södra åstranden.  

Ett	händelsecentrum	fullt	av	rörelse	länkar	samman	boendet
Direkt innanför huvudentrén ligger receptionen med sin kioskservice och härifrån är 
händelsecentrum överblickbart. Stora restaurangen med plats för musik och fester 
breder ut sig med dubbel takhöjd mot ån. Utanför i trädgården ligger uteserveringen 
med kvällssol, boulebana och bersåer.
Till höger ligger en sportbar med möjlighet att dra sig tillbaka för gemensam tv-tittning 
efter maten. Runt en öppen spis finns sköna soffor och fåtöljer, och längre bort 
ligger gymmet med utsikt mot trädgården. Akustiken är dämpad genom träribbor i 
väggar och tak med bakomliggande absorbenter. Till vänster ligger alla aktivitetsrum 
samlade utanför vård- och omsorgsboendets entréer och vetter ut mot torget. 

Visuella	kontakter	underlättar	möten
Administrationen är väl synlig mot entrérummet för mesta möjliga kontakt med besökare 
och boende. Personalen rör sig på en gångbrygga som sträcker sig genom entrérummet 
mellan administrationen och boendegrupperna. De är därför alltid närvarande i händelse-
centrum. 

Material,	kulörer	och	skala	–	utvändigt	och	invändigt
De långa, putsade fasaderna inspireras av Ljungbys färgrika portar och utförs i 
varierande nyanser för variation och identitet. Å- och torgfasaderna är uppbrutna 
och anpassas både i skala och material till Ljungbys tradition av trähusbyggande. 
Restaurang- och huvudentrébyggnaden utförs både ut- och invändigt av småländsk 
kärnfuru, för ett varmt, ombonat mottagande och en god invändig akustik. 
Övriga delar av händelsecentrum får en rik färgsättning inspirerad av Ljungbys kulörer för 
att både öka orienterbarhet och upplevelserikedom. Naturmaterial av varierande taktilitet 
används så långt som möjligt.

SEKTION A-A VÅRD OCH OMSORGSBOENDE 
SKALA 1:250 (A1)

SEKTION B-B TRYGGHETSBOENDE 
SKALA 1:250 (A1)
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RUMSSTUDIE, GEMENSAMMA RUM

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE MED PLATS FÖR INDIVIDEN

Gemensamma	rum	för	samvaro	med	ljus	och	luft
De gemensamma rummen har ljus in från tre vädersträck och det goda öst / västliga ljuset 
dominerar. Det finns rum för olika typer av social samvaro och gott om plats för anhöriga. 
I burspråket mot ån finns plats för lugnare samtal, utanför bostadsrummen finns olika 
platser att sitta ner och i det stora dagrummet finns rymd för gemensamma aktiviteter och 
samvaro. Köket är placerat i mitten och har en köksö där flera kan delta. De mindre borden 
är utspridda och där kan pussel och handarbeten ligga framme. Varje boendegrupp har tre 
balkonger för att alltid ha tillgång till sol och skugga. 

Privata	bostadsrum	med	plats	för	egen	möblering	och	en	miniatyrträdgård
Bostadsrummet kan få flera olika planlösningar och möbleringar beroende på den 
boendes behov och önskemål. En skjutvägg som är lätt att tapetsera eller måla själv ger 
rummen olika karaktär. Planlösningen ger rummet fem tydliga zoner med olika funktion, 
och i fönstret finns en upphöjd blomsterbalkong – en möjlig miniatyrträdgård. Badrummet 
har hotellinspiration med en lång kompositskiva med nedsänkt ho och infälld spegel 
bakom. Belysningen har dimmer och varma ljuskällor för en mjuk och positiv spegelbild. 
Alla rum har utblickar över ån och parken.

Närhet	mellan	personal	ger	effektivitet
De fyra boendegrupperna sammanlänkas genom trädgårdsentrén. Härigenom kan man 
snabbt nå den som behöver hjälp, dag som natt. Administration och personalutrymmen lig-
ger tvärs över entrérummet och närheten underlättar för gemensamt arbete och planering. 

PLAN 1 SKALA 1:200 (A1)

SYDFASAD VÅRD OCH OMSORGSBOENDE 
SKALA 1:200 (A1)
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RUMSSTUDIE, LÄGENHET

EN EFFEKTIV BYGGNAD MED GOD DRIFTEKONOMI

En	kostnadseffektiv	organisation
Trygghetsboendet är en mycket effektiv sjuspännare där en hiss försörjer samtliga 
lägenheter ända från garaget upp till teknikrummen. Genom den glasade midjan har alla 
lägenheter utsikt i minst två vädersträck. Våtgrupper och kök är förberedda för en kost-
nadsbesparande prefabricering genom ett gemensamt, effektivt schakt i både trygghets-
boende och vård- och omsorgsboende. 

Rationell	konstruktion 
En rationell och kostnadseffektiv konstruktion av bärande prefabricerade fasader i 
betongelement med håldäck i bjäklag föreslås. Fasader i nord/ sydlig riktning utförs av 
putsade betongelement. Mot ån och torget är fasader klädda i småländsk kärnfuru och 
glas. En våningshöjd om 3 meter ger plats för såväl balanserad till- och frånluftsventila-
tion som alternativa bjälklagskonstruktioner. Balkonger utföres med egen bärning till 
garageplan för att minimera köldbryggor och kostnader. Spännvidder och mellanväggs-
placering möjliggör även för en bärande konstruktion av trä.

God	energibalans	och	driftekonomi
Husets utformning möjliggör en god miljöstandard och understiger sannolikt BBR-krav 
med 30% genom välisolerade fasader, balanserad till- och frånluft, goda fönsterlösningar 
och minimerade köldbryggor i exempelvis balkonger.

Förberedd	3d-fastighetsbildning	
En enkel 3-d fastighetsbildning är förberedd genom separata byggnadsvolymer med 
egna teknikutrymmen placerade i ett för fastigheten gemensamt garage. 

 AREAREDOVISNING 
 
 
 Händelsecentrum 1140 m²

 Vård- och omsorgsboende 2820 m²

 Trygghetsboende 5340 m²

 Administration/omkl. 420 m²

 Garage + teknik 1370 m²

 Förråd i källare 860 m²

       Total area (BTA): 9720 m²
        + källarplan: 2230 m²

Plan K1 Plan 2-5

PLAN 2-5 LÄGENHETER SKALA 1:200 (A1)

ÖSTFASAD TRYGGHETSBOENDE
SKALA 1:200 (A1)

AXIONOMETRI LÄGENHET 
2 rum och kök
SKALA 1:100 (A1)

SOCIALT TRYGGHETSBOENDE MED UTSIKT

Modernt	boende	med	utsikt	över	ån	och	staden
Trygghetsboendet består av moderna lägenheter med extra stora inglasade balkonger. 
Alla är hörnlägenheter med utsikt i minst två vädersträck. Alla lägenheter har 
utblickar mot parken och ån. Planlösningarna kombinerar extra mått för tillgänglighet 
med kvaliteter som köksö, möjlighet till badkar, inbyggda garderobsväggar och 
genomgående parkettgolv. 

Ett	aktivt	liv
Utöver händelsecentrums utbud av service finns i projektet idéer om en intresseförening 
som kan driva en bastu, odlingslotter, båtförvaring och matkällare för att de boende ska 
kunna bibehålla intressen från tidigare bostadsformer. Intresseföreningen främjar också 
nya sociala kontakter. För att ytterligare höja livskvaliteten finns ett övernattningsrum för 
långväga besökare.

En	effektiv	sjuspännare	med	egen	identitet
Byggnadskroppen är delad i två volymer i fem och sex och en halv våning (se sektion) 
som sammanlänkas av ett ljust trapphus. Det blir en effektiv sjuspännare med en ge-
mensam sittgrupp på varje våningsplan. Trygghetsboendet har en egen entré med en 
egen identitet. Det finns hiss direkt till det egna parkeringsgaraget och bottenvåningen 
är sammanbyggt med händelsecentrums restaurang och gym. Förslaget innehåller 36 
lägenheter som kan utökas till 46 om våningshöjden i detaljplanen utnyttjas maximalt.
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