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MÖTESPLATSER

Mötesplatser

Byggnadens möte med omgivningen
Platsen mellan biblioteket och det nya kommunhuset bildar entré till byggnaden.
Den nya byggnadens entré blir synlig från det stora torget samtidigt som platsen
mellan byggnaderna blir en länk mellan bibliotek och kommunhus.
Huset förmedlar nivåskillnaden mellan Biblioteksgången, Attundavägen och platsen
mot biblioteket via trappor som integreras i husets fasader. Härigenom skapas nya
små platser samtidigt som passagerna bidrar till att integrera det nya kommunhuset
i sin omgivning.
En arkitektonisk utgångspunkt är att skapa visuella möten i, igenom och omkring
byggnaden för att öka den sociala kontakten mellan medarbetarna och
medborgarna utanför byggnaden.
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vy från entrétorget
Interna mötesplatser
Entréhallen fungerar som ett torg som fördelar alla externa mötesrum vilka sker på
bottenvåningen.

Integrerade mötes och pausytor i kommunikationzoner

De interna kommunikationsytorna kan delvis möbleras eftersom de är generöst
utformade. Detta bidrar till att på ett otvunget sätt skapa kontaktmöjligheter mellan
kommunens medarbetare utöver de övriga mötesfaciliteterna. I sambandet mellan
zoner i gångstråk och trapphus skapas mötes och pausytor och härifrån märker
man livet i de övriga utrymmena i byggnaden.

Två olika vertikala kommunikationer

Det ena trapphuset är ett öppet vertikalt rum utspänt mellan två trappor i vardera
änden. I detta öppna rum skapas kontakt med stora delar av byggnaden samtidigt
som inre rumsytor förses med dagsljus.
Det andra trapphuset fungerar som en utsträckt promenad genom husets större
mötesytor, mellan entrén och upp till takterrassen. På vägen passerar man
kommunfullmäktigesalen, personalmatsalen och de olika arbetslandskapen. Längre
upp i byggnaden ansluter ett stråk utomhus som nästan sträcker sig runt hela den
indragna översta våningen innan man slutligen når takterrassen. Från denna kan
man ta sig ned i det andra trapphuset och vidare ned i byggnaden igen.

Fullmäktigesalen
Transparenta väggar med draperier runt om. Kan delas i två halvor med avskiljande
vägg. Projektionsduk som rullas ned från taket.

Personalmatsalen
Kan nyttjas i samband med fullmäktigesalen. Visuell kontakt med nya torget vid
Täbycentrum, platsen mot Biblioteket och entrérummet i markplan.
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Rumslig utgångspunkt Disposition av funktioner

Plan -1 -2  Parkering 160 pl.

Plan 3  Arbetsplatser

Plan 4  Friskvårdsrum
  Arbetsplatser

Plan 5  Takplan
  Uteplats för personal
  Teknikrum

Plan 2  Arbetsplatser

Plan 1  Fullmäktigesal
  Personalmatsal
  Arbetsplatser

Plan 0  Entreplan
  Externa mötesytor
  Inlastning
  In/utfart till parkering

TvärsektionPlan

Grundförutsättningar

Utgångspunkt

Samband mellan ute och inne

Vertikala kommunikationsstråk

Längdsektion

Mötet mellan ute och inne
Entréhallen fungerar som en förlängning av platsen framför huset eftersom den
öppna delen av fasaden skapar kontakt mellan husets insida och den yttre
miljön.Fullmäktigesalen som är förlagd i mitten av byggnaden exponeras genom
sina transparenta väggar till entrén och vidare ut mot platsen mot biblioteket

Platsen mellan Kommunhuset och Biblioteket

Platsen öppnar sig mot Esplanaden och Biblioteket samtidigt som dess bakre sida
är högre för att skapa en rygg mot trafiken in till garagen. Från trapphusen i
byggnaden skapas kontakt med platsen utanför i förlängda perspektiv in i
byggnaden. Mellan entréhallen och fullmäktigesalen ligger personalmatsalen vilket
ökar det sociala sambandet mellan husets inre funktioner och platsen utanför huset.

Fasaden

Den pelarförsedda fasaden har ett mellanrum till glasfasaden bakom vilket skapar
en zon att uppehålla sig på i en paus, flytta ut en stol och ett litet bord samt komma
åt att putsa fönster. Glasfasadens avvisande spegelreflexer mot omgivningen
undviks samtidigt som ljuset filtreras in och de som befinner sig inne i byggnaden
inte blir alltför exponerade utåt. Detta gör det möjligt att sätta upp mellanväggar var
som helst utan att fasadens komposition påverkas vilket ökar flexibiliteten i huset. I
mellanrummet kan man även ha växter som både ger fasadens exteriör ytterligare
karaktär eller om man vill ge sin kontorsyta en personligare prägel.

Sydfasaden mot infarten från Attundavägen innehåller ett infällt uterum med ett träd
som dels ger det intilliggande vigselrummet en särskiljande karaktär ger också
symbolvärde åt Täby som en grön kommun.

Ytsammanställning
Byggnadsyta exl. garage  9800 kvm.
Bruksyta exl. garage  8900 kvm.

Material
Byggnaden skal ge ett lätt och robust intryck samtidigt, beroende på om man
betraktar den rakt framifrån eller från en perspektivisk punkt. Dubbelfasaden som
består av glas bakom en "gardin" av betongpelare silar in ljuset i byggnaden.
Platsens beläggning som består av granitplattor fortsätter in i byggnadens
bottenvåning. Kontorsytor och övriga utrymmen får i huvudsak ljusa trä golv av ask.

resursrum

cellkontor

arbetsladskap

cellkontor

projekthörna

utezon
pausyta

mötesrum

mötesrum

kontorsutsnitt 1:100typisk plan med cellkontor, resursrum eller projekthörna och arbetslandskap, pausytor och mötesrum

vy från trapphall

vy från kontorslandskap



A-A

B
-B

-B

gr. rum
fullmäktige

gr. rum
fullmäktige

gr. rum
fullmäktige

frd.

beredning
skök

uppvärmningskök

matsal

kpr.

möbelfrd.

fullmäktigesal

A-A

B
-B

B
-B

kpr. kpr.

int. möte

A-A

B
-B

-B

kpr. kpr.

kpr.

int. möte

int.
möte

A-A

B
-B

B
-B

kpr. kpr.

massage

friskvårdsrum
omkl. dusch dusch omkl.

ext möte ext möte

plan 1   1:200

plan 2   1:200

plan 3   1:200

plan 4   1:200

MÖTESPLATSER


