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södra fasaden 

interiör från C-delen i vilken de �esta verkstäder �nns, den västra delen av den långträkta byggnaden, se sektion här intill

öst väster 

     

Sektion A-A skär igenom byggnadskomplexets två kortare byggnader, dels den lägsta vilken adderats med en övre 
tillbyggnad, i vilken orangeriet och biblioteket är förlaggda, och dels den mellanliggande vars övre våning tjänar 
som kulturhustets huvudentré. Genom denna entré sträcker sig den broliknande förbindelsen som binder samman 
överbyggnadens med den långasträckta  byggnadens �ärde våning. Orangeriet vätter mot söder med träd och gränska, 
här är det meningen att man både skall få tillfälle till avkopplining och pröva på vad det innebär att sköta, plantera och 
underhålla olika typer av växter. Den lugnande e�ekten som grönska ger människan, i synnerhet stadsmänniskan är 
omvittnad och väldokumenterad. Att biblioteket är förlaggt i anslutning till orangeriet är ingen tillfällighet; avkoppling 
och stimulans är två stimula som kommunicerar mycket väl med människans behov av både stillhet och kreativitet. 
De verkstäder vilka är förlaggda till denna del av kulturhuset avser korrespondera med bokliga studier, så väl som 
skrivövningar, och mycket annat som växelverkar konstruktivt  med orangeriets lugna miljö. Köket i restuaranten är 
utformat för att även tjäna som verkstad vad gäller matlagning. Här ska intresserade kunna ta del av matlagningens 
olika moment och detaljer, inte minst vad gäller hälsofrämjande kost, som en motvikt mot all fastfood, godis och 
socker barn får i sig istället för stärkande kost.  Den möblerade delen av resauranten är blandad med både matbord 
och so�grupper, allt för att erbjuda en så omväxlande funtionalitet som möjgligt. Man ska både kunna umgås och 
äta på �er än ett sätt.  

Både byggnadskomplexets så väl som kulturhusets mest iögonfallande del 
är givetvis den långa och höga hallen - maskihall - med dess långsträckta fasad, 
se norra fasaden. Hit förläggs givetvis de mer spektakulära evenemangen, som 
konserter, föreställningar, och shower; och då salen kan ysa en anselig publik, vilken
 även kan utnytja den högsträckta trappan och de fyra övre plan med 
balkongliknande möjligheter kommer det med stor sannorlikhet bli riktigt bra 
publiktryck. Men även dans- och teaterverksamheten kan expandera ut i hallen 
när så behövs. Utanför den norra fasaden �nns dessutom olika fasiliteter tillgägliga 
för ett lugnare tempo med bland annat möjlighet till grill och trädgårdsmöbler.   

De �esta av kulturhetsts verkstäder kommer att
vara permanent förlaggda till ena änden av
långhuset, däremot är salana generellt utrustade
i syfte att bättre möta olika typer av behov. I källaren �nns 
förråd för olika ändamål. hiss och trappor ger goda 
möjligheter för transport av utrustning.


