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Pelare håller upp det transparenta skalet bestående av 

EFTE-folie och limträbalkar.

MOTION OCH LEK

Genom växthuset löper en handikappanpassad gångbana. Ett varv i trädgården motsvarar nästan 450 

meter. Eftersom trädgården alltid är isfri, kan en promenad här vara ett säkert alternativ vintertid. 

Amfiteatern kan användas till exempelvis yogaklasser.

En yta för lek finns centralt placerad i trädgården och en boulebana står till förfogande.

AVKOPPLING 

Vinterträdgården står också för avkoppling. Här stimuleras de fem sinnena. Besökaren kan smaka och känna 

doften från kryddväxterna, titta på blommorna, njuta av tystnaden och värmas upp av inomhusklimatet.

Det finns även utrymme för att besökaren ska kunna slå sig ner och läsa en bok, titta på förbipasserande 

eller slumra till en stund i solen.

KUNSKAP OCH KULTUR

I trädgården kan besökaren lära sig om hur olika växter ser ut och gå en fördjupningskurs i odling.

Amfiteatern kan användas både till föreläsningar, teaterföreställningar och konserter. Kanske kan skolorna 

i området använda byggnaden till avslutningar eller luciatåg.

I byggnaden finns också plats för att arbeta eller studera.

OASENS PROFIL OCH FUNKTIONER

57 m50 m

Hela tomtens area (ca 2850 m2) utnyttjas till byggnaden.
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På största delen av ytan skapas nedsänkta terrasseringar 

som närmar sig byggnadens centrum i en spiral.

Drift- och serviceutrymmen lokaliseras till byggnadens 

källare.

I den terrasserade delen av byggnaden anläggs en 

medelhavsträdgård.

SCHEMA ÖVER PROJEKTETS SYSTEM

VÄXTLIGHET

Växthuset grundväxtlighet består av buskar, träd och andra plantor från biomen Macchia. Ju längre in i 

trädgården man kommer ju mer blandas denna naturliga växtlighet upp med mer organiserad trädgård, 

som fruktträdgård, olivlund och vinodling.
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AKTIVITETER

I byggnaden finns det, som i andra trädgårdar, utrymme för att göra andra aktiviteter än att studera växter. 

I Oasen kan besökaren t.ex. låna en tidning och en hopfällbar pall och ta med sig den ut i trädgården, spela 

boule, leka och koppla upp sig på det trådlösa nätverket och svara på mejl.
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