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Det nya badhuset står fritt i parken. En byggnad utan baksidor, riktningslös och lätt som en paviljong. Utkragande voly-
mer, tunna pelare och skira glasskikt löser upp gränsen mot omgivningen. Monokrom vithet står mot parkens grönska och 
bassängernas blåa vatten.

Parkstråket som kopplar mot Ängelholms centrum är lungan i det framväxande området. Badhuset placeras inom parken så att parken 
tillåts växa runt byggnaden och bli synlig mot gatustråk och byggnader kring tomtens alla sidor. Mot norr gestaltas angöring och 
parkering som en del av parken med planteringar och grönska mellan byggnad och vägrum. Mot väster och söder ges parken till-
räckliga mått för att kunna erbjuda vistelsezoner för lek och avkoppling. Badhuset blir med sitt öppna uttryck och väl synliga entré en 
katalysator för rörelse och aktivitet i parken. Kaféet blir inte bara ett kafé för badhuset utan även för parkens besökare. Med möjlighet 
till uteservering mot väster och med ett skyddande tak kan det utvecklas till en attraktiv mötespunkt.

Badhuset nås från väster. Det ger en solbelyst entré och en tydlig koppling mot det kommande resecentrets  kommunikationsnod.  
Parkering sidoordnas mot norr i en långsmal, lätt tillgänglig parkering längs gatan. En grafiskt oregelbunden markbehandling präglar 
entréytorna som smälter samman parkens organiska uttryck med angöring för taxi, gående och cyklister. 
Redan från entrén ser man den lilla utomhusgården som är byggnadens hjärta. Den skapar en tydlig och överblickbar organisation och 
ger dagsljus till badhusets inre. Kring den rör sig besökaren och kan neutralt nå badets alla funktioner. 
På bottenvåningen ligger omklädning, motionsbassäng, rehabbassäng och upplevelsebad i separata ytor kopplade via det neutrala 
cirkulationsrummet runt gården.  Glaspartiet mot foajén utförs med screentryckt glas för att ge en viss visuell avskärming. Genom att 
växla mellan öppna och slutna ytor ges olika delar av badet skiftande karaktärer, -slutenhet och stillhet i rehabbadet, -öppenhet och 
kontakt med parken i upplevelsebadet, -rofylld utsikt mot gården från bastun.
Gården planteras med små träd och ges ett litet gångstråk och sittmöjlighet för avkoppling och svalka efter bastubad. 
Upplevelsebadets höjs upp en knapp meter för att skapa lite distans till den omgivande parken. På så sätt kan besökaren i lugn och ro 
sola på terrassen och gå i badkläder utan att känna sig allt för exponerad.
På övervåningen rör man sig på en indragen balkong längs gårdsrummet för att nå friskvårdslokaler, relax, kontor och rehab. Som 
komplement till den mobila läktaren vid stora bassängen finns i  anslutning till balkongen en liten permanent läktare med utsikt mot 
motionsbassängen. Här kan föräldrar i lugn och ro vänta på sina barn under simträningen.
Relaxavdelningen sträcker sig mot söder och avslutas med en terrass och utomhuspool med utsikt mot parken. För flexibilitet ligger 
konferensen med pentry nära personaldelen och även med möjlig ingång direkt från kommunikationsytorna.

Byggnadens följer ett enkelt modulsystem om sex gånger sex meter som ger en rationell och byggbar grundstruktur. 10 moduler i 
vardera led ger den kvadratiska planformen om ca 60x60meter.  En byggnad med korta avstånd och ekonomiska planmått.
De slanka pelarna står relativt tätt och skapar karaktär och rumsligheter till de öppna ytorna. Det ger också möjlighet att hålla bjälk-
lagen tunna. Vid motionsbassängens långa spännvidder läggs balkarna ovanpå taket så att undersidan av taket förblir slät och sam-
manhängande i hela byggnaden. 
Byggnadens höjd har hållits ner för att kunna smälta in i parken och ge rimliga mängder av fasadyta. Endast tornet för vattenrutschba-
norna och den förhöjda lanterninen ovan hopptornet sticker upp ovanför takskivan. 
Takskivan ges ett visuellt horisontellt uttryck men ges i praktiken en svag lutning för att klara vattenavrinning.
Hela källarvåningen används för teknikytor och förråd.

Byggnadens färg är vitt. En vit solitär som kan hantera en föränderlig omgivning när de omkringliggande kvarteren utvecklas.
Exteriört - vita putsade volymer, vita målade stålpelare, räcken av glas. Interiört - vit mosaik, vit klinker, nätta vita profiler kring glaspar-
tierna. Mot den vita färgen spelar parkens och gårdens grönska och bassängernas blåturkosskimrande vatten. 
Inom de slutna volymerna används rena, dämpade färger som stärker känslan av lugn och stillhet.

Hotellet föreslås gestaltas som en tunn lamell i kontrast till badhusets horisontella skiva. Placeringen är tänkt mot tomtens nordvästra 
hörn där hotellbyggnaden kan dra fördel av parkkontakt och gemensam angöring och parkeringslösning med badhuset. Kopplingen 
till badhuset görs som en lätt bro på övre våningen. Bron kopplar direkt mot gym, motionsrum och i förlängningen relaxen. 
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