
BADÄNGEN

INNE I UPPLEVELSEBADET

Buss

Ängelholms badhus - en grön oas för alla.

Ängelholm är berömt för sin underbara vita sandstrand.
Så badhuset som landmärke och identitetsgrundare för en stadsdel i förändring 
skulle inte konkurera med stranden.
Det skulle vara en park och trägård.
Området i nuet domineras av hårda ovänliga asfaltytor gjorda för bilar.
Badhuset däremot är gjort för människor, växter, fåglar och små djur.
Asfalten rivs bort och istället ges produktiva ytor med livlig grönska eller 
solenergi-fångande teknik tillbaka.
Under denna ytan finns gömställen för bilar och må-bra-ställen för människor.

Parkering = Park

Istället för att bygga ett avancerat underjordiskt
garage för inte ens hälften av bilarna byggs gömd 
parkering nedgrävt i ca 1,5m med grönt tak 
(valv = kulle) för samtliga bilar. Öppet deck, utan 
fasad för naturlig ventilation.

Tak = Biotop

Handikapsanpassad parkering Resa med bil Bo på hotell 
med tillgång till Relax och Spa

Resa med cykel

Tak = Energi

Utrymme för solkollektorer
till varmt vatten till dusch 
och mindre poolar
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Entrén öppnar sig för badgästarna med en stor gest och rymmer många möten och kaffekoppar.

Eftersom omgivningen idag inte erbjuder en vacker utsikt riktar sig byggnaden inåt.
Enkla varma, mörka väggar i matt Höganäs kakel leder tryggt genom badet och skärmar av insyn och utsyn.
Man kan bege sig på en promenad genom en trägård med rumsligheterav vatten, landskap och ljus.

Konstruktionen är mycket enkel. Bärande längsväggar, med avstånd baserat på 1,20m modul och täta tak.
Allt, så klart, välisolerat.
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