
Av kulturhusets två fasader som vätter mot söder utgörs den ena av en långvägg långs den stora 
hallen (motemot strukturfasaden) där bland annt hö�juda och starka e�ekter förstärker varandra; 
den andra söderfasaden är raka motsatsen eftersom den sträcker sig utmed mer återhållsamt sociala 
funtioner. Det �nns här förrutom en resturant även ett orangeri som gärna vill nytja dagens alla 
soltimmar. Medan restuaranten är hyst i den be�ntliga byggnaden, som för övrigt är den av komplexets 
tre byggnader som är lägst belägen, är orangeriet förlaggt till den övre tillbyggnad vilken är ställd ovanför 
resturanten. Det här orangeriet ska erbjuda träd, grönska och olika typer av växter. Det är väl 
dokumenterat att vistelser i gröna miljöer minska inte bara stress och oro utan även ökar förmågan 
till koncetration och kreativitet. Därtill är det även tänkt att man ska kunna pröva på att vårda, sköta och 
underhålla växter, men även lära sig odla och driva upp planter; kanske kommer man kunna odla 
grönsaker till resatuaranten. Restaurantens kök är utformat för att möta olika krav på verksamheter. 
Här ska man kunna hålla kurser och verkstädet i matlagning, i synnethet lära sig laga sin egen mat som 
både ska vara nyttig och välsmakande för att motverka in�ytandet från all fastfood, godis och socker. 
Över köket är bland annat ett bibliotek beleget och bredvid på samma våning ett läs och studierum. På 
överbyggnadens andra våning �nns två verkstäder för olika bokliga och kreativt lugna verksamheter, 
till vilken även läxläsing ingår.  Tre förbindelser knyter samman restauranten och den övre tillbyggnadens 
två våningar med kulturhusets övriga delar. Från den översta våninge förbinder en bropassage, som 
sträcker sig  genom plan för huvudentren, där utställningsytor och toaletterna �nns, men så också 
förbinds passagen med långhuset. Restaurantens möblemang är varierad med bord, stolar och 
so�grupper, allt för att skapa olika typer av sociala situationer och möten. Man ska kunna äta, vistas 
och umgås i lokalen på olika sätt, allt för att underlätta och öka det sociala utbytet, men även kunna 
efbjuda en sfär av avskildhet och lugn. På den sida där orangeriet är beläget är det öppet ända upp till 
tak. Från restauranten når man musikavdelning, från vilken man vidare kan nå direkt till den stora hallen 
och de fem våningarna med olika verkstäder.  Det är tänkt att kulturhusets skilda lokaler ska samman-
binda programmets olika delar för att på så sätt skapa en sorts växelverkande helhet, ungefär som ett 
ekosystem, men här ett ekosystem bestående av sociala möten, nya erfarenhter. och krativt arbtete. 
På så sätt är det tänkt att kulturhusets verksamhet skall uppfulla tre tydliga mål: nya möten mellan 
olika erfarenhter, möjligheten att pröva på någonting nytt och okänt,  och kunna få tillfälle att uttrycka 
sina egna erfarenheter inför sig själv och andra, vilken i sin tur 
blir underlag för nya utbyten. 
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