
Tanken som detta förslag började med var att hitta det unika med 
trä som andra material inte ger. Svaret blev historia, en koppling till 
naturen, värme. Då växte idén om skogsdungen fram, där träet 
skapar platser. Något man kan ta till sig och som påverkar. 
Det blev ett förslag där man med enkla medel och vanliga delar 
skapar en ovanlig helhet.  

Hur nära trä står vår miljö speglas i allra högsta grad, då träet i sin 
råaste form ska få stå i fokus som björkstammar för att skapa just 
rumslighet. Samtidigt kommer miljötanken fram i det byggda genom 
användning av inredning som tillverkas skonsamt för miljön, och 
även ur återvinning. 
 
För att verkligen upplevelsen av naturen ska finnas tas grönskan in i 
form av olika sorters växter.

Sitg in är ett omslutet projekt, en plats för lugn och värme.
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Belysningen koncentreras till de 4 ytorna som visas ovan. Det ena alternativet är att sätta 
belysning i mossan för att låta den kasta ljus i olika riktningar. Det andra alternativet är 
att ha hängande belysning och göra hål för sladdarna i taket för att dra dem ovanpå till 
strömkälla.

Om inte brandförskrifterna förhindrar det skulle arrangemang med tända ljus på borden 
vara ytterligare en form av belysning.

Med inspiration från Arvesund har fasadmaterialet valts att bli väggar som tagits från 
fallfärdiga lador. På fasaden som är bortvänd från entréhallen har vit sprayfärg använts 
för att ge en hänvisning åt de som rör sig där om var stigen in är.

Trätrallen består av ek som behandlats med järnvitriol.

Taket är tänkt att se ut att bestå av endast en skiva, likt trädkronor där man inte ser var 
det ena trädets grenar slutar och det andra börjar. Även taket behandlas med järnvitriol. 
Materialet här föreslås till plywood. 

Mossa och Murgröna används som markbeläggning, och ges undertill ett fuktskydd samt 
bottenplatta för att man skall kunna underhålla lätt under de dagar mässan är igång.

Björkstammar används som rumsbildande element samtidigt som de hjälper till att bära 
upp taket.
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Arena (soff)bord

Inredningen följer den mjuka färskalan som 
beskrivits ovan, och här är det först och främst 
olika sorters trämöbler som används. 

Växter utöver de som används som 
markbeläggning är tänkta att ha på borden i 
arrangemang som stämmer med uttryck och 
färgskala.

För visningsmaterialet föreslås lådorna till 
höger gjorda av återvunnet material eller 
spillbitar att sätta fast på björkstammarna i 
informationspunkten, och även eventuellt vid 
sittplatserna så att de är lättillgängliga för alla.

Belysningen är tänkt att vara av en enkel 
design, till exempel Lampel av Margot Barolo 
eller E27 Socket Lamp av Mattias Ståhlbom.

Lampel

Lykta med metalldekor från 
www.minhemlangtan.se

Förslag på arrangemang till 
borden från Euroflorist

Piet Hein Eeks Scrapwood 
chair with velours

Piet Hein Eek Norrgavels Clubfåtölj

Norrgavels Soffa 2-3-4-sits

ItoMaki

Inredning
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