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SITUATIONSPLAN skala 1:200

ÄNGELSKA PARKEN
Ängelholm har fått en ny park, Ängelska parken. Badhuset med hotell ligger placerat i norra 
hörnet mot gatuhörnet för att lämna plats åt en ny grönyta. Byggnaden angörs från hörnet där 
en liten dunge träd fått bli kvar som barriär mot trafiken. 
Badhusbyggnaden har gjorts uttrycksfull med pixelbild av keramiska plattor mot omgivande 
gator och öppnar sig med sin glasvägg mot parken i söder. Parken blir en grön oas som bildar 
fond inifrån badet och ger möjligheter till utomhusbad, spa, gymnastik/aerobics, skulpturer, 
ljusinstallationer under vinterhalvåret, badfester och spännande upptåg.
Ovanpå badhusbyggnad ligger hotellkroppen med sin helglasade fasad med inslag av färgat 
glas i en oregelbunden indelning.
Till hotellet når man genom den med badhuset gemensamma foajén. 
Simhallstaket täcks med sedum och ger plats för restaurang/uteservering och vilstolar 
sommartid. Det generösa taket kan nyttjas för solceller och solvärmepaneler.

Badet har i entréplan, foajé, servering, omklädning för bad, upplevelsebad och tävlingsbassäng 
med läktare.
Relaxavdelning med konferensutrymme som kan nås både från foajé och bad.
Torn med utanpåliggande tvillingrutschkanor. Det finns öppningar ut mot parken från alla bad 
och relaxavdelningen.
Barnens kalasrum ligger i anslutning till upplevelsebadet och nås lätt från serveringen. 
På det övre planet finns bassäng för simundervisning och rehab avdelning, personalutrymmen, 
motion och gym. Badet har eget trapphus och hotellet ett annat.   
I källarplanet finns teknikrum och plats för parkering.
Parkeringarna är placerade lättåtkomliga längs med trädallén mot gatan och det finns en tydlig 
angöring till entrén för taxi och handikapp. Där finns också några närliggande P- platser för 
handikapp och hotellet och såklart en bra cykelparkering.
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FASAD söder mot park

FASAD nordväst, entré

FASAD väst, mot gata

PERSPEKTIV, flygbild
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SEKTION A-A

SEKTION B-B

Varma kulörer färgar badet, spelet med de färgade glasrutorna som 
reflekteras i badet och in mot foajén med sin glasade vägg bakom 
läktaren.

De övre våningsplanen har genom glaspartier kontakt med badet. 


