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Vi börjar där det startade. Med naturen som utgång-
spunkt och skärgården som inspiration. Västkustens gråa 
bodar och klippornas karga växtlighet. De ensliga vikar-
nas vasstråk och dess faluröda stugor.

Material vi har valt att arbeta med är främst falurödfärgad 
betong, tryckimpregnerat korslimmat trä, glas och vatten.

Göte torg är en intim, inbjudande plats där marken 
“brutits upp” och bildar avgränsande nivåskillnader och 
sprickor där vatten kan rinna och naturen växa. Tillsam-
mans ger de torget en avgränsning och platsen får ett 
varierande landskap med sittplatser och gångstråk som 
naturligt samspelar. Torget får en tydlig avgränsning mot 
omgivande trafik men öppnar samtidigt för god insyn åt 
förbipasserande.

Markens faluröda betong sträcker sig även in i delar av 
saluhallen för att få ett tydligare samband mellan saluhal-
len och torget. För att förstärka torgets koppling med 
dess omgivning har vi valt att vrida trappan från 
spårvagnsbron till torgets centrum.
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Väggar och tak på saluhallen är täckta med plattor av tryckimpregn-
erat korslimmat furu. Plattorna är järnvitriolade för att ge saluhallen 
ett värdigt åldrande i en hållbar och glad miljö. 

Fasaden på norrgaveln är helt i glas, dels för att öppna och lysa upp 
en annars mörk passage men också för att välkomna förbipasserande.

Cykelparkeringar är anlagda både på norr- och sydgavel.

Ett klassiskt sadeltak förstärker byggnadens hallkänsla, elva meter till 
nock, och föder drömmen om den bebodda ladan. Vi har behållt tidig-
are ritningars idéer om takfönster och har lagt ett stort sådant centre-
rat över entréhallen. På västra taksidan är ett smalare längsgående 
fönster placerat, som ger ljus till bakomliggande rum. Takkonstruk-
tionen låter vi vara synlig.
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