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Perspek v fotopunkt

Sek on A-A skala 1:200 (A1)



2 steg från paradise

Saluhall i Kvillebäcken - allmän tävling 2011

Jag är på plats.

Vågmästareplatsen har börjat ta emot alla hem-
vändare, nya som gamla och det känns bra. Re-
senärerna syns när de kommer och de syns när de 
åker härifrån. De ser platsen och de vet var de ska.

Vågmästareplatsen ger ny  liv ll det som varit och 
den samlar ihop intrycket av det som ska bli. A  
få ny  a  möta gammalt i e  tydligt handslag är 
betydelsefullt.

Platsens värdighet gör a  resenärerna möts med 
respekt.

Här är Saluhallen en del av hållplatsen, parkeringen 
en del av genomfarten och torget en del av taket. 
Platsens gräns tecknar sig mot himlen i e  mönster 
På marken tecknar sig gränsen genom mönstrets 
skugga.

Jag har fly at in.

När solen är uppe är den som bäst under platsens 
tak och den visar sig som skarpast vid dess fö er. 
Vågmästareplatsen lyser över de resande på kväl-
len, den skyddar dem från regn och den ger dem 
plats.

Na en är trygg och det smi ar av sig.

Vågmästareplatsen kan sina kvarter och känner igen 
sig. Den känner sina invånare och ser dem som de 
är.

Jag är hemma.

Hjärtat bultar för dess invånare. De passerar, är 
med hela dagen eller stannar en bit in på kvällen. 
De ger platsen av sin värme och den skyddar dem i 
gengäld. Invånarna ser långt och vill synas. De brer 
ut sig om de behöver, när de vill in finns det plats.

Invånarna väljer situa on med omsorg. Lugnet 
infinner sig i e ermiddagssolen på torget vid Fjärd-
ingsgatan. Kra en från människor i rörelse finns 
kring Gustaf Dalénsgatan. 

Vågmästareplatsen månar om stadens kontraster.

Situa onsplan tak skala 1:400 (A1)

Sek on B-B skala 1:200 (A1)Entré från torget vid Fjärdingsgatan
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Fasad mot söder skala 1:200 (A1) Sek on C-C skala 1:200 (A1)

Volymstudie ca skala 1:200 (A1)

Fasad mot norr skala 1:200 (A1) Fasad mot väster skala 1:200 (A1)


