Tanken med ett spa & hälsocenter är att skapa en känsla av lugn och välbefinnande & samtidigt erbjuda
en unik upplevelse i olika faser; för kropp, sinne och själ. Vårt spa & hälsocenter ska inte bara vara en upplevelse för stunden utan ska vara en utdragen process där man kan läka, hitta en nyfunnen känsla av inre
frid och välmåga genom olika badkurer. Ni ska kunna skämma bort er med diverse kroppsbehandlingar,
fresta er med restaurangens à la carte, och framför allt kunna lämna tid för vila då SPA trots allt står för Salus
Per Aqua - hälsa genom vatten.

Hälsoviken - en lisa för själen
Från idé till form
1.

Miljöprogram

Byggnadsinnehåll
2.

Entré & reception. Lobby och klädavhängning.
Konferensdel. Små mötesrum och en större föreläsningssal.
Restaurang & bar. Med scen för live musik och möjlig uthyrningslokal.
Badhusdel. 20 x 6 m badbassäng, jaccuzzi, och diverse kurbad.
Kallbadsdel. Kallbadsbassäng i sundet med tillhörande bastu.
Behandlingsdel. Behandlingsrum för massage & rehabilitering. Aktivitetsrum.
Spelcafé. Servering, sittplatser, och spel.
Övernattningsdel. Singel-, dubbel-, och flerbäddsrum.

Energi. Byggnationen ska ske så energieffektivt som
möjligt. Sol-energi, vindkraft och värmepump med slingor
i havet är lämpliga energkällor.
Råvaror. Lokala material prioriteras, förnyelsebara & återvunna råvaror samt begagnat material. Granit från orten
som fasad- & inredningsmaterial är motiverat då det är
slittåligt med lång hållbarhet.
Vatten och avlopp. Bassängernas vatten bör renas i eget
system & återanvändas utan att passera reningsverket. Ett
lokalt omhändertagande av spill- och dagvatten bör utformas. Urinsorterande toaletter ska finnas.

7.

Sol- och dagsljus. Naturligt dagsljusinfall ska beaktas. Energiförbrukningen kan hållas nere med naturlig uppvärmning av solen.

3.

Mark. Minsta möjliga åverkan på marken ska ske. Berg
som sprängs & träd som tas ner skall återanvändas.

En dag på Hälsoviken
4.

kl. 8.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 13.00
kl. 14.30
kl. 16.15
kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 02.00

5.

6.

Sopor och avfall. Utrymme för komposterbart avfall,
papper, farligt avfall, el- & elektronikavfall m.m. ska planeras i nära anslutning till byggnaden.

Frukostbuffé serveras i restaurangen
(mån & ons erbjuds simundervisining för barn)
Transport. Transporter av varor till centret vid byggnation
Receptionen öppnar
så väl som under drift ska skötas helt via vattenvägen.
Spa-avdelningen öppnar för dagens besökare
Lunchbuffé & à la carte erbjuds i restaurangen
Cafét öppnar
Ida Brogren • Sanita Masic
Lunchyoga i aktivitetsrummet
Chalmers Arkitektur
Sustainable Development • 06/07
Vattengympa i bassängen
Plansch 2 av 2
Rörelsegymnastik för de lite mindre
Berit lär dig måla vackra brevlådor i föreläsningssalen
Restaurang & bar öppnar för middagsgäster
Klass 5A ordnar skoldisko i den omorganiserade föreläsningssalen
Live musik på scen vid baren & möjlighet för dans
Baren stänger

Material

Byggnaden speglar sin omgivning
genom dess beklädnad; fasad
utmed bergvägg kläds med
granit, vattnet återspeglas
i stora glasfönster och trädäcket
representerar naturomgivningen.

Grå Bohus Evja
Grå Bohus Näsinge

Röd Bohus Skarstad
Röd Bohus Lander

Trä behandlat med järnvitriol

Järnvitriol är ett hydrat av järnsulfat & har
en svamp- & mögelhämmande verkan.
Används vid behandling av ohyvlade
träfasader. Det är en helt färgfri vätska
som efter påstrukning genomgår en
kemisk reaktion som förändrar färgen
mot en mörkare & silvrig nyans.

