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Premiär! Så fullt av förväntan, spänning, förhoppning och glädje! Samma förväntan som det nya
Rådhustorget i Vadstena nu vill ge sin stad. Rådhustorget blir den självklara platsen att samlas på.
En plats för händelser, skådespel, högtidsstunder och samvaro. Rådhuset, en av stadens äldsta
och viktigaste byggnader, lyfts fram som Rådhustorgets mittpunkt och berättar om Vadstenas
historia i en nutida kontext. Varmt välkomna till Vadstena!
ÖVERGRIPANDE IDÉ
Förslagets gestaltning tar sin utgångspunkt i det historiska och kulturella Vadstena – det rika kulturlivet
med teater, opera, konst och musik och den spännande historien om staden vid Vättern med sina vindlande, stensatta gränder och intressanta kulturhistoria. Kultur och historia är något som Vadstenaborna är
stolta över och som gör Vadstena till en turistattraktion av världsklass. I förslaget omformas Rådhustorget
och Apotekstomten till tre tydliga rum – Entréplatsen, Rådhustorget och Apoteksträdgården. Tre rum som
tydligt kontrasterar mot varandra i utformning, material och innehåll men som alla har en koppling i till
Vadstenas historia och rika kulturliv. Som akter i ett drama, eller rummen på en teater! Först kommer foajén,
Entréplatsen, där publiken myllrar under ljuskronorna, äter en matbit eller tar en drink. Sedan salongen,
Rådhustorget framför Rådhuset, finrummet med rymd och där parketten finns. Och så bakom – logen,
Apoteksträdgården. Lekfull och ljuv, med sköna platser och dämpad belysning. Låt föreställningen börja!
ENTRÉPLATSEN
Entréplatsen, foajén, i mötet mellan Hamnparken och staden, är det första som möter många besökare
till Vadstena. Breda välkomnande passager leder hit över Slottsgatan. Här bildar torget en tydlig gräns
mot gatan, med en sammanhållen markbeläggning som når ända fram. Rörelser sker på de gåendes
villkor. Närmast Slottsgatan finns en liten plats som bildar utgångsläge för upptäcktsfärd, där ett generöst
kalkstensblock med taktil kartbild över Vadstena ger orientering om platsen i staden och dess förhållande
till målpunkter som slottet, Vättern eller klosterområdet. Blocket kan också fungera som sittplats eller
samlingsplats.

Strax bakom stenen tar en livfull plats för uteserveringar vid. Här tillåts Hamnparkens grönska vandra
in och göra Entréplatsen till en semigrön del av torget. Rörelsestråken går längs fasaderna. På rådhussidan vidgar sig stråket mot sydväst och Hamnparken och slottet. Mellan stråken, i Entréplatsens
solig-aste del, ligger en grusad yta inramad av generösa, grönskande perennplanteringar med vintergröna inslag. Här under trädkronorna finns plats för Restaurang Vasas och Rådhuskällarens uteserveringar som har flyttats hit för att frigöra fasaderna. Uteserveringarna avgränsas av sammanhängande
nätta smidesräcken med tillhörande blomsterlådor, framtagna specifikt för platsen. Golvet, som just
här är av stenmjöl, knyter an till Hamnparkens grusade gångar.
Grönskan skapar en förtätad och intim stämning. Trädkronorna och de ymniga planteringarna leder
vidare in i riktning mot Rådhusplatsen. De spridda träden föreslås vara vitblommiga körsbärsträd som
exempelvis Prunus avium ’Plena’, ett mellanstort träd med vid och luftig krona, praktfull blomning om
våren och vackra färger om hösten. Höst och vinter kan Entréplatsens grusade ytor nyttjas för boule,
vintermarknader och skridskois.
Framför entrén till Rådhuskällaren tar Rådhustorget vid. Här finns en stor cirkulär sten med rinnande
vatten där barn kan leka, eller händer svalkas en varm sommardag. Vattnet knyter an både till Vätterns
klara, kalla och att detta var platsen där stadsbrunnen en gång låg. Långa soffor avgränsar mot Storgatan och leder vidare in mot gågatan. Runt stenen med vattenkonst står spridda stolar och ett träd
som ger platsen rymd.
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KONCEPT - TRE PLATSER MED RÅDHUSET I CENTRUM

RÅDHUSTORGET
Vid Rådhuset, i salongen, öppnar sig torget. Detta är Vadstenas finrum. Högresta belysningsmaster,
en öppen torgyta och ett golv av hög kvalitet, medför att platsen tydligt upplevs som en av stadens
viktigaste torg, en samlingsplats för både vardag och fest.
Från foten av rådhustrappan sträcker sig en rektangulär slät yta som en friliggande parkett, ett salsgolv.
Dess strikta form och placering lyfter fram Rådhusets betydelse som en av stadens äldsta och viktigaste byggnader. Hela torgets riktning och utformning förhåller sig till Rådhuset som stadens mittpunkt, en
byggnad med symbolisk betydelse och stort historiskt värde för staden. Den öppna torgplatsen och
med inramningenv av belysningsmaster medför att uppmärksamheten naturligt riktas mot Rådhuset
där rådhustrappan utgör scenen.
Rådhustorget utformas som ett traditionellt stensatt torg, fritt från träd och planteringar. Den centrala
torgplatsen beläggs med stora släta granithällar lagda i ett parkettmönster. Golvet lyfter fram platsens
dignitet och signalerar fest och folkliv. Ytan lämnas öppen för passage i alla riktningar och fri för event,
teater, marknader och samvaro vid högtid såväl som vardag. Parkettgolvet kantas av en finstämd
broderibård av vit marmor till vilken Vadstenaspetsen ”Rosen” givit inspiration. Runtom sträcker sig ett
enhetligt golv som binder samman Entréplatsen och Rådhustorget. Golvets beläggs med ett subtilt
mönster av mindre natursten lagt i rutor. Beläggningen med mindre stenar kontrasterar mot och lyfter
fram Rådhustorgets centrala plats med släta sina hällar. Längs torgets fasader löper en diskret bård
som vid Rådhuset är i kullersten för att lyfta fram byggnadens historiska prägel och knyta an till torgets
traditionella markbeläggning. Övriga fasader kantas av smågatsten.
Runtom Rådhustorget finns gott om sittplatser - på långa soffor vid Storgatan, på fasta stolar vid Rådhuset och på solbänkar med stöd för fötterna intill Stadsmuseet och Apoteket. Möbleringen har enkla
rena linjer och ett tåligt och robust uttryck. Förslaget ger miljön en modern möblering mot en klassisk
fond.
Liksom på Entréplatsen flyttar uteserveringarna ut från fasaderna. På så vis frigörs gatornas siktlinjer
över torget och torgets väggar framträder. Mat från Kökets uteservering bildar pendang till Rådhuset
på andra sidan parketten. I Rådhustorgets norra hörn mot Krabbegatan finns en uppvärmd cirkulär
sittmöbel av kalksten. Sidorna pryds av en perforerad plåt där torgets broderibård återkommer som en
finstämd detalj, upplyst från insidan. Stenens ovansida kan vara en plats för konstnärlig utsmyckning i
form av ett sinnligt mönster eller motiv.

APOTEKSTRÄDGÅRDEN
Från Rådhustorget leder portiker av linspänt ljus och prunkande växtlighet in mot Apotekstomten,
in i logen. En ny stadsträdgård, Apoteksträdgården, med lugn, lummig grönska och mjukt formspråk,
står här i skön kontrast mot stadens omgivande torg och gaturum. Portikerna bildar entréer som tydligt
markerar Apoteksträdgårdens ingångar. På Rådhusets bakgård formar portiken en rosengång med
klätterrosor som knyter an till Vadstenas av rosor beprydda gränder och trädgårdens romantiska tema.
Trädgården anas från torget i planteringar och träd, men väl där inne är kontrasten slående. Apoteksträdgården är en gömd skatt - men en helt offentlig sådan! I en modern tolkning av en 1800-tals stadsträdgård formar sig slingrande gångar och organiska planteringar till en småskalig oas, överraskande
och kanske rentav lite teatralisk. Här inne står tiden stilla. Eller - går den baklänges?
I Apoteksträdgården råder stilla lugn – men stundtals är här också liv och rörelse. Runt en öppen gräsmatta formar sig många sittgrupper i små rum, som loger på en teater, inbäddade i grönska. På den
öppna gräsmattans västra sida finns en scen i det fria. Scenen kan nyttjas för konserter och framträdanden i det mindre och mer intima formatet eller för spontana uppträdanden av alla som vill. Scenen har
delvis transparenta väggar med klätterrosor och ett tak som gör den till en väderskyddad sittplats när
den inte används.
De naturliga nivåskillnaderna tas tillvara i gradänger ned mot gräsmattan och scenen. I Apoteksträdgårdens östra del ligger de rödmålade uthuslängorna och Vadstenas stadsmuseum. Här är grönskan mindre
påtaglig och marken traditionellt belagd med grus. Den gamla paviljongen från 1800-talet, som idag står
invid Krabbegatan, flyttas härifrån in hit till Apoteksträdgårdens grönare del för att där bidra till karaktären i miljön. En rund bänk kring det gamla bergamotträdet, i korspunkten mellan uthuslängorna och den
mer lustbetonade trädgården, lyfter fram och skyddar trädet. Siktlinjerna mot Vättern mellan angränsande
bostadskvarter tas tillvara genom nya sittplatser i väl valda lägen och öppningar i staketet mot Sjögatan.
Frodiga planteringar med spaljerade rosor tar fokus från Apotekets tillbyggnad. En spaljé mot lastbryggan
avskärmar och bildar fond mot trädgården. Apotekets utbyggnad målas faluröd för att träda tillbaka, knyta
an till övriga uthusbyggnader på tomten och ge uppmärksamheten åter till det gamla Apoteket.

Vintertid är torgets yta här helt öppen. Då framträder den uppvärmda möbeln i hörnet mot Krabbegatan som en lockande sittplats att mötas vid, en plats där man kan samlas och sitta många. Den varma
stenen blir liksom stenen med vatten vid Rådhuset fokuspunkter på torget. En stämningsfull ljussättning förhöjer upplevelsen av dessa, särskilt under vintermånadernas mörker.

Växtligheten förmedlar mycket av karaktären i Apoteksträdgården. Huvudrollerna spelas av rosor som
ackompanjeras av blommande perenner, träd och buskar. Rosorna knyter an till växtligheten på många
av gatorna i det gamla Vadstena, där rosor pryder fasaderna. Arterna väljs efter sin förmåga att bära fram
karaktären i trädgården, och anpassas efter nivån på skötseln. Intrycket är ljuvt romantiskt. Apoteksträdgårdens romantiska karaktär återspeglas i platsens möblering som består av sirliga möbler av stål och
trä placerade i fria grupper. Kulörerna är väl valda. I trädgården förekommer också möbler som bjuder på
något oväntat och lekfullt, en stol i förvrängd skala och en upphöjd sittplats. En liten rund damm återfinns
intill den öppna gräsytan, inbäddad i planteringar av iris och pion. Här kan barnen ta av sig skorna och
doppa fötterna! För fåglar och insekter finns också ett fågelbad vid en av entréerna mot Sjögatan. Staketet mot Sjögatan bevaras men öppnas upp med två nya entréer som bjuder in mot omgivningen.

På andra sidan parketten, vid Rådhusets norra sida, har toalettbyggnaden tagits bort. Istället fortsätter torget förbi Apoteket och frilägger Rådhuset från grönska. Rådhuset återfår därmed sin historiska
placering på torget istället för bredvid. Ett nytt blommande vårdträd leder in mot platsen som kan bli
en bakficka med skön kvällssol för Rådhuskällaren. En långsoffa avslutar bakgården. Platsen signalerar entrén in till Apoteksträdgården.

Ekonomigårdens uthusbyggnader rustas och rymmer trädgårdscafé, toaletter och butiker som alla bidrar
till att ge platsen liv. Mellan museet och de låga träbyggnaderna ges rum för uteservering på en grusad
gårdsplan. Platsen kompletteras med enstaka träd och planteringar som lockar in besökare och knyter an
till den gröna Apoteksträdgården. Mot Krabbegatan avgränsar en tidstypisk faluröd skärm mot gatan, som
binder samman ekonomibyggnaderna i denna del av trädgården.
PREMIÄR

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL PLATSENS HISTORIA
Rådhustorget är en av Sveriges mest välbevarade medeltida platsbildningar. De kulturhistoriska värden
som finns på platsen tas tillvara och förstärks i förslaget, samtidigt som den nya utformningen blickar in
i framtiden och uppmuntrar nya användningar och ett vitaliserat stadsliv.
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Det äldsta Vadstena låg mellan vattnet och landsvägen, nuvarande Storgatan, och öster om landsvägen mötte stadens obebyggda omland. Genom att flytta ut bänkar och uteserveringar löper Storgatan
obehindrat över torget och den historiska gränsen mellan staden och omlandet liksom Rådhustorgets
ursprung som landsvägstorg kan urskiljas i stadslandskapet.
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Apotekshuset är en tongivande byggnad vid torget med ett välbevarat 1800-talsutseende. Byggnaden
har en mycket lång kontinuitet som apotek. I senare tid har en tillbyggnad för bland annat lager uppförts
intill den sydvästra gaveln. Tillbyggnaden dominerar trädgårdsmiljön och förvanskar den gamla apoteksbyggnadens karaktär. Genom att ge tillbyggnaden en ny faluröd färg framträder det gamla apotekshuset
tydligare i torgmiljön, samtidigt som den faluröda färgen signalerar att byggnadsdelen har en uthuskaraktär. I trädgårdsmiljön kommer de faluröda fasaderna tillsammans med ekonomigårdens längor
att ge en sammanhållen inramning som smälter väl ihop med grönskan.
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Till det förindustriella Vadstena hörde ekonomigårdar för gårdens fän och hushållsbestyr. I Apoteksgårdens östra del finns en välbevarad sådan ekonomigård, med faluröda uthuslängor från 1800-talet.
Ekonomigårdens speciella karaktär understryks i förslaget genom hårdgjorda ytor med stenmjöl och
rännor av kullersten längs fasaderna. Gränserna mot de omgivande gatorna och lustträdgården markeras med faluröda träskärmar. Paviljongen flyttas från sin nuvarande placering. Den har lite att göra med
pigors och drängars grova och smutsiga bestyr för hushållet utan hörde till det borgerliga herrskapets
förströelse - dess rätta hemvist är i lustträdgården!
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Trädgårdar för nöje och förströelse hör till det sena 1800-talets borgerliga Vadstena. Lustträdgården var
en plats för lugn och kontemplation, avskild från stadens larm. Här kunde man slå sig till ro i en berså
eller kanske ta ett parti krocket. Sedan mitten av 1900-talet är den till synes privata trädgården i själva
verket i Vadstenabornas ägo. I förslaget understryks trädgårdens lustfyllda karaktär genom organiska
gångar, gräsmattor och planteringar men också genom att ge möjlighet till upptåg och förströelser.
Den autentiska gamla lustpaviljongen från 1800-talet, som idag står i ekonomigården intill Krabbegatan,
flyttas hit och bidrar till trädgårdens historiska karaktär.

MÖNSTERDETALJ MARKBELÄGGNING - VADSTENAROSEN
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En viktig del av det gamla torget var den vattentäkt, den så kallade ”stadsbrunnen” som användes av
de kringliggande stadsgårdarna. I förslaget anläggs en ny vatteninstallation, en upphöjd cirkulär sten
täckt av vatten som stilla rinner över stenens kanter och påminner om den gamla källan och dess
placering i torgets hörn.
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En stor förändring av Rådhustorget genomfördes när stadshotellet Bellevue byggdes 1860. Efter tidens
mode och av brandskyddsskäl eftersträvade man stora gator och torg. Den bebyggelse som tidigare
hade slutit torget mot Slottsgatan revs och torget utvidgades så att det sträckte sig ända ner till Storgatan och Slottsparken. Stadshotellet uppfördes med en anslående huvudfasad mot den nya torgytan.
En stor del av Rådhustorgets medeltida karaktär försvann, både genom att den intima rumsbildningen
skadades och genom att rådhuset fick en placering längs Storgatan som gjorde att det nu kunde
uppfattas som en i raden av byggnader längs gatan. I förslaget återupprättas en del av det gamla
Rådhustorgets rumsbildning genom att ett område med planteringar och uteserveringar anläggs på
den plats där det innan 1860 fanns bebyggelse som slöt torget.
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Material som smågatsten och kullersten anknyter till platsens historia samtidigt som ett subtilt mönster
i stensättningen ger torget en nutida prägel. Rådhusets särprägel, dess ålder och dignitet i torgmiljön,
understryks genom att fasaderna kantas med kullersten på alla sidor.

I äldre tider fanns det alltid en tydlig gräns mellan privat och offentligt. Stadsgårdarna var inte öppna för
alla och plank och grindar höll obehöriga ute. Ingen ska hållas ute från vadstenabornas egen gård och
entréerna till trädgården och ekonomigården ska vara inbjudande och lockande. I stället markeras gränserna mellan torg och tomt med friser i markbeläggningen som förhöjer lusten att passera gränserna och
träda in i något nytt. Längs Sjögatan behålls det vackra staketet, kompletterat med nya grindöppningar.
Ekonomigården avgränsas mot Krabbegatan och Sjögatan med faluröda träskärmar.
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KRABBEGATAN

Det medeltida gatunätet i Vadstena är tydligt. Långgatorna löper längs med strandlinjen och längs
klostret och tvärs dessa vindlar sig gränder ner till vattnet. På medeltida vis är vinklarna inte räta och
kvarter och torg är inte rektangulära. Upplevelsen av Rådhustorgets medeltida former förstärks av de
nya torgytans rektangulära yta, parketten framför rådhuset, som förhåller sig helt till rådhusets riktning
i stadsväven. Rådhuset var stadens viktigaste byggnad. Härifrån styrdes staden och här skipades rätt.
Vadstenas gamla stadsplan antyder också att rådhuset ursprungligen haft en placering på torget snarare än vid sidan av det, vilket återskapas i förslaget. Rådhuset framhävs i miljön, samtidigt som det gamla
torgets utbredning kan upplevas på ett mer övertygande sätt än idag.
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ETAPPER OCH MARKVÄRME

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
Konstnärlig utsmyckning är ett viktigt inslag som bidrar till att Rådhustorget upplevs rikt och levande.
Även Apoteksträdgården kan rymma plats för konst som förstärker trädgården som en attraktiv målpunkt
i staden. Möjliga delar att studera vidare kan vara ljud- och ljusinstallationer med interaktiva inslag som
ytterligare lyfter fram Rådhuset eller bidrar till spännande och sinnliga upplevelser i Apoteksträdgården.
För ett gott slutresultat är det av vikt att konstnär utses tidigt under projekteringsfasen, då bäst möjligheter ges till att integrera konsten i den övriga gestaltningen.
RÅDHUSTORGET FRÅN NORR

TRAFIK OCH VARUTRANSPORTER
Både Entréplatsen, Rådhustorget och Apoteksträdgården utformas för att upplevas helt på de gåendes
villkor. Varutransporter kan ta sig fram längs alla fasader och entréer på torget men bör så långt som
möjligt styras till tider på dygnet när platsen är fri från människor. Nedsänkbara trafikhinder mot Slottsgatan ger tillsammans med kalkstensblocken skydd mot fordonsattacker och håller obehörig trafik borta.
Möjliga platser för parkering för funktionsnedsatta anordnas i direkt anslutning till Apoteket samt vid
Stadsmuseet. Taxi och färdtjänst kan angöra till alla torgets entréer vid behov. Markvärme planeras i
förlängningen av Storgatan västerut mot Slottsgatan. För optimal tillgänglighet och nyttjande av torget
över hela året föreslås att hela den öppna torgytan beläggs med markvärme.
TILLGÄNGLIGHET OCH JÄMSTÄLLDHET
Hela platsen utformas för att uppnå god tillgänglighet. Naturliga ledstråk längs fasader kan nyttjas då
uteserveringar flyttats ut. Där naturliga ledstråk saknas kompletteras med taktila. Samtliga butiksentréer
ses över för förbättrad tillgänglighet och marknivåerna anpassas i nivå så att befintliga trappsteg kan tas
bort. Trappsteg som är helt nödvändiga förses med kompletterande ramp och handledare samt utformas
i enlighet med aktuella riktlinjer för tillgänglighet. Vid soffor och sittplatser ska alltid finnas plats för rullstol
och barnvagnar. I det fortsatta arbetet föreslås kontinuerliga avstämningar med representanter för
stadens synsvaga och rörelsehindrade.
En viktig målsättning är också att skapa en socialt hållbar plats som är inkluderande och främjar ett
jämställt användande. Förslaget skapar förutsättningar för möten där alla Vadstenabor har möjlighet att
ta plats och vistas på lika villkor.
DAGVATTENHANTERING OCH HÅLLBARHET
Torget höjdsätts för att så långt som möjligt leda dagvattnet till gröna planteringsytor och skelettjordar
för träd där dagvattnet fördröjs. Stenmjölet på Entréplatsen är ett miljövänligt, mjukt och genomsläppligt
material. Öppna lågpunkter och dagvattenstråk eftersträvas framför rännor som tekniskt kräver mycket
underhåll. Vid val av möbler och markmaterial eftersträvas material av hög kvalitet som håller långsiktigt.
Markbeläggning av svensk granit föreslås som huvudalternativ - ett outslitligt material som bara blir
vackrare med åren och som minimerar klimatpåverkan vid transport och tillverkning. Befintlig kullersten
och smågatsten från platsen återanvänds längs torgets fasader. I Apoteksträdgården främjas biologisk
mångfald, med gott om boplatser för fåglar och andra smådjur och artrika planteringar som gynnar fjärilar och andra insekter. Hela förslaget är planerat för god social hållbarhet med överblickbarhet,
god belysning och möjligheter att röra sig tryggt och säkert i alla rummen.

Slottsgatan

sten med karta

ENTRÉPLATSEN

RÅDHUSET

RÅDHUSTORGET

Foajén, med uteserveringar, planteringar,
sittplatser och körsbärsträd

Framför Rådhuset - en sten med vattenkonst,
sittplatser och ett träd

Salongen, med den fina parketten, en öppen och flexibel
samlingsplats för både vardag och fest!

ELEVATION A MOT NORDVÄST 1:200/A1 1:400/A3

Sittbänkar i solgt läge, plats för uteserveringar
och tillfälliga evenemang

PREMIÄR

BELYSNING - LJUSSÄTTNING
Den livfulla entréplatsen med uteserveringar och planteringar ljussätts med stilfulla lyktor, symmetrisk
placerade i skiljelinjen mellan gaturummen och entréplatsen. Lyktorna ger ett glödande ljus över både
gångstråken och uteserveringarna och ger därmed en funktionell belysning både sommar och vinter.
På stolparna monteras spotlights för att ge de äldre fasaderna och Rådhuset en mjuk och varm fasadljussättning. Mindre platsbildningar som de långa bänkarna och vattenspelet belyses med integrerade
lösningar. På så vis skapas en låg stämningsfull belysning i den mindre skalan, som ger en intim
upplevelse av platsen.
Runt Rådhustorgets parkettgolv placeras höga master. Masterna bestyckas med stilfulla lyktor, likt
entréplatsen, på en lägre höjd och på armar. Lyktornas infästning på stolparmen är utformade likt
Rådhustorgets knutor för att skapa en historisk koppling. Lyktorna i sig ger ett glödande ljus över både
torgytan och angränsade gångstråk. Högre upp i masterna monteras strålkastare. De belyser fasaderna
med ett varmt mjukt ljus för att definiera torget och för att låta fasaderna vara fonder till rummet och
”scenen”. Några spotlights riktas mot torgytans golv och ger ett teatraliskt ljus i form av kontrastrika ljuskäglor. Placeringen högt upp på masterna motverkar bländning med branta vinklar och medför också en
flexibilitet i att kunna variera riktningen på spotlights. Högst upp i toppen på masterna monteras ”gobos”
– strålkastare med mönstereffekter. Dessa riktas mot Rådhuset och kan vid aktivering (antingen via
knappsats eller tidsstyrning) tändas. Mönstereffekten på Rådhusets fasad blir stiliserade siluetter av
teaterpjäser som långsamt dimras upp och ned. Vid detta tillfälle dämpas även belysningen som är
riktade ner mot golvet - för att förstärka ljusspelet på fasaden.
Linspänd belysning i tolkning av gamla lampskärmar, bjuder in besökare genom trädgårdens entréer
mellan fasaderna. Lampskärmarna ger ett lekfullt intryck med sin variation i storlek och färg och anspelar på teaterns rekvisita men också romantik och mystik. Inne i trädgården ligger fokus på att belysa
vegetationen och en låg pollarbelysning visar gående vägen kvällstid. Lusträdgårdens huvudpunkt
- den lilla scenen, ljussätts med kallt, blått ljus på taket likt månljus, och ger kontrast till en interiör och
integrerad varm belysning i taket. De gamla gårdsbyggnaderna belyses med lyktor på fasad som
ger rundstrålande varmt ljus på både fasad och gångyta.

BELYSNINGSPLAN

APOTEKSTRÄDGÅRDEN FRÅN VÄSTER

SPECIALRITAD BELYSNING

RÅDHUSET

APOTEKSTRÄDGÅRDEN
Nya generösa öppningar i
befintligt staket bjuder in
från Sjögatan. Lusthuset får
en ny placering intill gatan.

ELEVATION B MOT NORDOST 1:200/A1 1:400/A3

En ny stadsträdgård med lummig grönska
En öppen gräsyta med scen/paviljong
omges av marktäckande buskar och perenner

Rosengången möter
besökare från Rådhustorget

Nytt träd med bänk och nya sittplatser.
Här finns Rådhusets bakficka som bjuder in
till mat och dryck i kvällsolen.

COOP

RÅDHUSTORGET
Sten med vattenkonst, uteserveringar,
sittplatser och öppna flexibla ytor

Sittplatser och stråk
mot Storgatan

PERENNER MED ÅRSTIDSVARIATION

STÄMNINGSFULL LJUSSÄTTNING
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