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Med förslaget cutting corners vill vi bjuda in göteborgaren 
att stanna upp ett ögonblick, ta en liten paus. 
Sommartid hörs porlet och sorlet i parken, vintertid bjuds 
du in på en ståfika i värmen. Det doftar nyrostat kaffe och 
det skrattas vid bardisken. Utanför gnisslar den spårvagn du 
precis valt att missa för att istället unna dig den där stunden, 
utan stress och krav. Mot hållplatsen tjötas det i kioskluckan, 
här tar folk en kopp i farten. Mot parken köar gammal och 
ung för att sitta ner en stund och njuta av vattenspelet i 
Johannas porlande bad. 
Huset är litet, men sträcker ut åt alla håll. Här finns inget fram 
och bak och tvärs igenom huskroppen skönjer vi en bardisk 
som binder samman ute och inne. 
Med rundade hörn glider vi lätt förbi om vi ska byta vagn och 
med genomsikt skapas inga dolda baksidor. Tryggt, upplyst 
och funktionellt står cutting corners med ansikte både mot 
parken och hållplatsen. I återvunnen kopparplåt blir fasaden 
lite som den vill. Stora och små bitar vävs samman till en 
helhet och plockar upp det göteborska i ärg och färg. 

“cutting corners”

skala 1:20 (A1)
0 5

fasad norr

skala 1:50 (A1)
0 5
östskala 1:50 (A1)

0 5
västskala 1:50 (A1)

0 5

plan



“cutting corners”

skala 1:20 (A1)
0 5

fasad syd

“cutting corners”

Byggnaden grundläggs med kantförstärkt platta på mark. 
Bärande stomme av reglar, bjälkar och takstolar av trä, 
A-ram påbyggd till takprofil. Isolerat undertak och ventil-
erad kallvind. Isolering av mineralull. Fasader och tak kläds 
i återbrukad ärgad kopparplåt. Publika bardiskar in- och ut-
vändigt utföres i rostfri plåt på smideskonstruktion. Pelare i 
norrfasad av gjutjärnsrör. Tekniska installationer placerade 
på vind, värmepump, ventilationsaggregat, värmeväxlare. 
Uppvärming, vattenburen golvvärme försörjd av värme-
pump luft/vatten. Stöd av el-patron vid behov. Soprum med 
golvbrunn, invändigt klädd med fibercementskiva, Dörr 
halvhöjd av stålplåt monterad i tätslutande ram. Tillgängligt 
utifrån, till höger om personalentré.
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Detalj zonindelare uteservering 50 100 cm0


