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Sagolikt, vackert, spännande och roligt. ”Jona ” vill ge Ängelholm ett 
landmärke. Placeringen är central med gång- och cykelstråk från cen-
trala staden och närhet till järnvägsstationen. En framtida gång- och 
cykelbro landar framför huvudentrén. Biltrafi ken kommer in både på 
fram- och baksidan.

förslag till nytt badhus i Ängelholm

”Jona” vill ge största möjliga tillgäng-
lighet för alla att använda dess olika 
begivenheter.  Det fi nns en speciell 
omtanke om rörelsehindrade i ”Jo-
nas” koncept. 
En handikapparkering fi nns i ans-
lutning till huvudentrén och på bak-
sidan. En särskild entré till vänster om 
receptionen öppnas för rullstolar. I 
direkt anslutning fi nns ett särskilt om-
klädningsrum i omklädningscirkeln 
och ett näraliggande förråd för rull-
stolar där man parkerar sin egen 
rullstol och byter till badrullstol. Egna 
omklädningsrum med dusch fi nns 
också i avdelningen Reab/SPA. 

En rörelsehindrad person kan ta 
sig upp i tornet för rutschkanestart-
er med hjälp av hiss. Härifrån nås 
även trampolinen i motionsbassän-
gen.  Upplevelsebassängen har en 
bekväm strandzon varifrån man lätt 
rullar ner i bassängen. Styrketränin-
gen kan nås via glasbron på en-
tresolplanet.

Vår anläggning vänder sig mot park i 
söder och stad i norr. Längs Nybrovä-
gen fi nns hotellet i nordvästra hörnet 
och byggnader för kommersiell verk-
samhet av stadskaraktär. Hotellet har 
egen underjordisk parkering som nås 
från hotellgården med infart från Ny-
brovägen.
Bil- och cykelparkering för badg-
äster ligger i anslutning till huvu-
dentrén. Visst utrymme fi nns även 
på baksidan för t ex personal och 
bussar.  Gående och cyklister kom-
mer från centrum på en gemensam 
gång – och cykelbana som också 
förgrenar sig till Nybrovägen och de 
norra delarna av staden. Gående 
och cyklister kommer även från järn-
vägsstationen över en gemensam 
bro till entréplanen. En gångväg led-
er från närliggande busshållplats på 
Industrigatan.



volymskiss från norr med koppling till framtida hotell

fasad mot norr skala 1:200
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Flexibilitet – utveckling
 Det fi nns möjlighet att lägga t ex personalutrymmen för de verksamheter som läggs ut på en-
treprenad på entresolplanet mot norr eller ovanför barnkalasrummet. Anläggningen kan även 
utvecklas med en andra våning på den norra längan med tillträde från den nordöstra entrén. 
För mera uteaktiviteter kan man expandera söderut. En trädgårdsrestaurang kan anläggas mel-
lan hotellet och relax-enheten.

Material

Vi tänker oss det stora badhuset 
som en blankpolerad gestalt i 
betongliknande ytmaterial med 
mörk blåsvartskimrande kulör. 

Övriga byggnader runt bad-
torget utförs i tegel som put-
sas/säckskuras ljust grågult. De 
“plana” taken kan vara belagda 
med sedum. Ytterväggarna har 
inslag av trä i samarverkan med 
plank och trädgårdskomplement 
runt anläggningen.



fasad mot väster skala 1:200
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teknisk installation

Undervisningsbadet, som också är en behandlingsbassäng, ligger lite avskilt för att ge mer lugn och 
ro. Närheten till rehab/spa-avdelningen ska underlätta för dem som ska ha behandlingar både i be-
handlingsrum och i bassäng. Rehab-spa avdelningen har  även en egen entré från baksidan vilket 
kan underlätta för entreprenad. Undervisningsbassängen har en sidogång för simlärare/behandlare.

Man kommer till relax-avdelningen på två sätt. Dels från huvudentrén och dels direkt från baksidan. Här fi nns konferensrum och ett sam-
lingsrum runt innepoolen. Poolrummet har en dörr ut till badtorget.   Seansbastun är formad för samtal och har fönster ut mot gård från 
översta laven. En glasad vägg med dörr leder till trädgården där utebastu och kallbassäng fi nns. Den omgärdade gården ger plats för 
solstolar och bord och är vänd mot eftermiddags- och kvällssolen. Relaxen kan användas helt fristående både på dag- och kvällstid och 
läggas ut på entreprenad. Ett framtida hotell kan lätt kopplas till relax-avdelningen genom länk. 

Motionshall med extra stor takhöjd för gruppträning av olika slag. Förråd för ljudanläggn-
ing och redskap. Ljusinsläpp från öster för att minimera värmeinstrålning.

Styrketräningslokalen nås 
från badtorget via trap-
por till plan 2. Här kan 
man träna och samtidigt 
ha utsikt över Ängelholm 
och havet. Lokalen kan 
utrymmas via en bro som 
går till personaldelen. 
Styrketräningstornet lyser 
varmt inbjudande som 
ett riktmärke mörka höst- 
och vinterkvällar.

Plan 2, entresolplanet, 
nås via en trappa och 
hiss från foajén och även 
från den norra sidan på 
samma sätt. Från en-
tresolplanet har man ut-
sikt från balkonger över 
bägge bassängerna och 
upplever den rymd som 
volymerna ger. Den inne-
håller personalutrymmen 
och föreningslokaler. Här 
fi nns även ett mindre kon-
ferensrum. Ovanför mo-
tionsbassängen fi nns en 
läktaravdelning för täv-
lingspublik. Publiken sitter 
på bekvämt avstånd från  
bassängen med total 
överblick.

Publiken kommer genom 
huvudentrén och går upp 
för trappan utan att blan-
das med de badande. I 
anslutning till foajétrap-
pan fi nns en serveringsdel  
belägen med utsikt över 
park och upplevelsebad. 
Servering är lättillgänglig 
och egna toaletter fi nns 
på samma plan.  Pub-
likläktaren kan utrym-
mas via en trappa ner till 
bassängplanet eller förbi 
personalutrymmena och 
ut på baksidan. Entresol-
planet utnyttjas också för 
utrymning av styrketrän-
ingslokalen som är sam-
manlänkad via en glas-
bro. 

Mellan höljets  yttre och  inre skal 
fi nns plats för god isolering och 
fuktupptagande/avledande kon-
struktion liksom för bärsystem.

trappa till 
badtorget
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behandling behandling

rehab/SPA

omkl

hwc

städ

förråd

test hwc

sim-
lärar-
rum

för-
råd

simbassäng 8x12,5 m
med höj- och sänkbar 
botten

konfer-
rensrum

omkl H

omkl D

dusch

dusch

förråd

städ

solarie

utomhus
bastu

seans-
bastu

bastu
ång-
bastu

relaxrum

pentry

förråd

rullstolar

motionsrum

bastu

dusch-
rum

omkl
RH

wc d

omkl
fl ex

omkl
fl ex

bastu

dusch-
rum

wc

hwc

wc

hwc

omkläd-
ning H

omkläd-
ning D

städ

städ

skoav-
tagning

wc
frd frd

frd

barnkalasrum

reception
foajé

hwc wc

städ
frd

kök

vind-
fång

servering

servering

uteservering

badvakt-
rum hwc

förråd städ förråd

ruschkane-
landning

motionsbassäng 20,5x25 m
djup 1,8 - 5,5 m

svikt 1 m

trampolin
3 m

hiss

hiss

hiss

skjut-
glas

skjut-
glas

småbarns-
pool

varm-
pool

rekreations-
bassäng

strand

bub-
bel

småkanor

strand

bro

sittbänk 
med bub-
bel

ev. pist

tunnel

grotta

ö bub-
belzon

vatten-
massage

utepool

huvudentré

entré för teknikservice 
mm

ev 
klät-
ter-
vägg

par-
aply

huvudentréfasad mot söder skala 1:200

fasad mot öster skala 1:200 motto: jona          2

Huvudentrén öppnar sig mot park- och solsida. Samtliga aktiviteter kan nås genom huvudentrén. Foajén omges av reception med entréspärrar och ingång till omklädnad, barnkalas-
rum, servering och en trappa till övervåningen där personal och simföreningar huserar. Serveringsytor fi nns både på plan 1 och plan 2, entresolplanet.  Båda har utsikt ut över uteplat-
sen och upplevelsebadet. Den nedre serveringsdelen har uteservering under den varma årstiden. Går man trappan upp till den övre serveringsdelen på entresolplanet öppnar den sig 
ut mot upplevelsebadet.  

Byggnadens hjärta är badtorget med omklädningsrummen i mitten. Från bad-
torget når man alla funktioner. Det är lätt att orientera sig tack vare torgets cir-
kelform och omgivningarnas transparens. På badtorget fi nns små sittgrupper för 
samtal och en serveringsdel för badande. En trappa leder upp till styrketränin-
gen. Alla olika aktiviteter kan används samtidigt utan att de stör varandra.  

De stora gemensamma omklädningsrummen nås direkt från entréspärrarna via 
en plats för skoavtagning. Egen omklädning fi nns för besökare till relaxen och för 
de besökare som har rehab-behandling. Rullstolar kommer in genom en sidopas-
sage som receptionen har uppsikt över. Ett särskilt omklädningsrum för rörelsehin-
drade fi nns i omklädningscirkeln och mittemot fi nns ett särskilt förråd för rullstolar. 
Här kan den rullstolsburne byta från sin rullstol till en badrullstol.

I motionsbadet simmar 
motionsbadarna i ostörd 
miljö. Vid tävlingsmatcher 
i vattenpolo kan motions-
badet avskiljas från övriga 
aktiviteter. Publiken sit-
ter på läktaren ovanför 
bassängens södra lång-
sida. 
Motionsbassängens tram-
polin kan nås även med 
hiss som samnyttjas med 
rutschkanetornet i upplev-
elsehallen. Trampolinen 
kan alltså även användas 
av rörelsehindrade. Bad-
vaktsrummet har fönster 
åt både motions- och up-
plevelsebassängen.

Barnkalas
Rum för festligheter, som barnkalas, ligger 
med tillträde från foajén. Här fi nns även 
möjligheter att utnyttja trädgården utanför 
sommartid. Festlokalen har fått en egen to-
alett.

Från badtorget kommer man in i upplevelsehallen. Där väljer man barnpoolen, stranddelen av upplevelsebassängen eller så går man till 
tornet för rutschkanestarter. Från stranden kommer man lätt i bassängen även som rörelsehindrad. I bassängen fi nns vattenmassage, sit-
tbänk med bubbel och bubbelzon. Det är förhållandevis lätt att lägga till en tunnel under en eventuell vattenpist, en grotta och en klät-
tervägg. Längst ner i nosen på valen fi nns simporten ut till utepoolen och gräsmatta.
 I ena hörnan fi nns tornet för rutschkanestarter och landningsbanor för två banor, en bred och en smal. Rutschkanorna går ut genom 
väggen för att slingra sig utanför valfi sken. Rutschkanestarterna kan nås via trappa men även med hiss för rörelsehindrade. En framtida 
vattenpist startar från ett av tornets våningsplan.
Småbarnspoolen har små kanor, bubbel och sprut och ligger nära serveringsdelen. Varmpoolen ligger i en lugnare del och i dess närhet 
fi nns meditativa liggplatser i valens nos.
En dörr i den glasade västra väggen leder ut till en inhägnad gräsmatta. Uteplatsens läge har maximalt med sol. Här fi nns bord och stolar 
med möjlighet att fi ka för badande. Inom samma område ligger utepoolen som har förbindelse med upplevelsebassängen innanför. 

Tre entréer fi nns på baksidan, en egen för SPA och en med direkt 
förbindelse med badtorget som framför allt är tänkt för rehab-avdel-
ningen. Ytterligare en entré från baksidan för bilburen personal och 
teknisk försörjning. En trappa och en hiss ansluter entrén till entresol-
planet med personalutrymmen och föreningslokaler och till källaren. 
Rullstolar kan tas in via huvudentrén och via entré på baksidan.
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