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ETT PLATSSPECIFIKT FÖRSLAG:

Byggnaden placerad i sin kontext

Placering och storlek

Existing Public Buildings
Proposed GreenHouse
Possible future buildings

Vy över centrala Hamburgsund från söder. Växthuset lurar precis bakom
seniorboendet.

Vy från nedfarten från landsvägen med Växthuset i fonden.

Karta över centrala Hamburgsund med byggnaden placerad på sin
föreslagna plats.

Planer och beskrivning
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Källarplan

Det utkast till rumslig organisering som presenteras i det följande skall inte uppfattas som ett
genomarbetat arkitektoniskt förslag, utan
snarare som ett exempel på hur en byggnad av
det här slaget skulle kunne vara utformad för att
inrymma önskade funktioner och organisera
dem kring ett gemensamt rum.
Byggnadens exteriör är ett spel med öppna och slutna
ytor. De interiöra delar som är mest publika är belägna på
markplan och skall i princip vara tillgängliga för allmän-
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De semipublika områdena - huvudsakligen biblioteket ( 11
) , ungdomsgården ( 13 ), konferenssalen/bion ( 4 ) och
mötesrummen ( 9 ) - är belägna på första våningen och har
mer solida väggar.

huvudbyggnaden formar ett gaturum. Ungdomsgården
är nåbar från huvudbyggnadens andra plan, medan verkstaden är nåbar från markplan. Varför verkstaden ligger
på markplan säger sig självt, ungdomsgården har placerats en våning upp för att dämpa “springet” och tvinga ungdomar att passera genom huvudbyggnaden där föräldrar och andra vuxna befinner sig på andra aktiviteter.
Samtidigt skall ungdomsgården kunna ha högre ljudvolym, därför ligger den i annexbyggnaden.

Verkstaden/snickeriet ( 8 ) och ungdomsgården ( 13 ) har
båda placerats i en annexbyggnad som tillsammans med

På våning två, översta plan, finns de funktioner som är i
mest behov av avskildhet: vinterträdgården ( 14 ), cer-

heten dygnet om, utan behov av nyckel. I exteriören är de
synliga som transparenta glasväggar. Dessa öppna ytor är
den centrala torget ( 6 ), toaletterna ( wc), utställningsrummet ( 2 ) , väntrum för bussressenärer ( 5 ) och caféet. ( 1 )
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emonirummet ( 15 ) och vaktmästarbostaden ( 17 ).
Byggnadens funktioner orienteras runt ett gemensamt
innetorg med tre våningars takhöjd och ljusinsläpp
genom ett glastak. Balkonger löper runt det öppna
rummet på våning 1 och 2.

