
Ängelen
Nytt Badhus i Ängelholm

En rödlönns-park ger området karaktär och identitet 
som lever med årstiderna och som väl innesluter de 
funktioner som badhuset erbjuder. På ett tydligt, men 
anspråkslöst sätt blir Ängelen ett landmärke för 
platsen och hela Ängelholm.

  1.

Flygbild  över området



Omgivningen karaktäriseras av odefinierade rum, formade av 
långa monotona fasader. Utgångspunkten har varit att 
badhuset inte ska tilltillföra ytterligare fasad, utan att istället 
placera ett antal paviljonger i landskapet. 

Parken ger även förutsättningar för annan rekreation i 
närområdet.
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När man stiger ner i badhuset råder en, gentemot 
omgivningen, starkt kontrasterande skalnivå, rörelse 
i plan, material och detaljer träder fram i relation till 
kroppen. Det urbana rummet filtreras till förmån för 
sinnesupplevelsen, växtligheten och kontakt med el-
ementen jord och vatten.

Genom nedsänkning och 
organisation av funk-
tioner kring den centralt 
placerade gården blir 
byggnaden inåtvänd och 
personlig. Stadsrums-
mässigt står den relativt 
oberoende av okringli-
ggande bebyggelse och 
klarar enkelt en eventuell 
framtida ovandling till 
bostadsområde.

Huvuddelen av tekniska utrymmen föreslås 
ligga i källarplan. Eventuell takpåliggande 
fläktanorning detaljstuderas i ett senare 
skede.

Friskvårdslokaler, 
relaxavdelning och 
café/restaurang är 
utformade för att 
enkelt kunna hyras 
ut till externa 
entreprenörer.
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Höganäs kakel invändigt och utvändigt 
knyter an till en lokal byggnadstradition 
och ett yrkesmässigt kunnande. 
Byggnaden får även en fin relation till 
marken och jorden vari den står.

Genom badhusets placering föreslås en ny passage och 
huvudentré som ansluter mot nybrovägen i norr och mot 
befintlig bostadsbebyggelse i söder. 

Samtlig omkringliggande kommunikation och kan 
enkelt nås från de gångstråk och cykelvägar som föres-
lås genom parken.
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