
Bärande idé.
Små saker blir stora på väldigt nära håll, och stora saker blir suddiga. 
Så kanske är det dags att bjuda in det enkla i finrummet?
Utgångspunkten och den bärande idén i det här förslaget är inte 
särskilt komplicerat. Och inte heller grandios. Det handlar helt enkelt
om att stanna upp & att mötas.  

Rörelse, konstraster och motsatser.
Hötorgets föränderlighet har inspirerat rörelsen i förslaget. 
Att var du står som betraktare har betydelse för hur strukturen 
upplevs, vilket typ av stål som är mest framträdande. Om volymen 
upplevs som öppen eller stängd. Ljus eller mörk. Låg eller hög. 
Entrén blir tydlig, med kontrasterande färger - ännu tydligare. 
Ingången har en gulorange ton för att, förutom guida dig med s
ynnedsättning, även komplement-matcha konserthusets gråblå kulör. 
 
Hjälten. 
Stål i konstruktion blir ofta inbyggd. Det är en trygg osynlig hand som 
håller samman sånt som vi ser. Här får stålet synas och ta plats, om 
än i liten skala.

Förslagets uppbyggnadsprincip är enkel:  
1. Utberedningsplatta 2000x4200mm
2. Bärande stomme/Skelett. Föreslaget recyklad VKR hålprofil som 
svetsas ihop, alternativt HEA balkar för att minsta eventuell risk av 
vridning.
3. Självbärande skivor i planplåt och bandplåt rambeslagen.  
4. Rambeslaget skrapgaller alternativt rambeslagen sträckmetall.
På samtliga poster kan med fördel spill från byggen/trafikplanering 
användas. 

Delarna ska prefabriceras i sektioner innan de transporteras ut på 
plats, där de bultas och fixeras ihop.
Konstruktionens högsta höjd är 3500mm

När festen är över.
Konstruktionen ska efter Arkitekturgalan användas som vindskydd 
och grillplats, allt för att fortsätta på linjen - stanna upp, mötas.
Då utan utberedningsplatta och beroende på var placering sker kan 
stommen förankras i mark, bultas eller gjutas. 
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