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J  TRAPPA I  MUR

För att koppla samman de olika nivåerna finns trappor infällda i 
muren. Där dessa finns luckras muren upp mer genom att flera 
tegelstenar plockas bort. På så sätt blir trapprummet ljusare, mer 
transparent och tryggare. 

K  GRILLA I  MUR

I muren finns sittplatser infällda som erbjuder regn-, sol- och vind-
skydd. Intil l några av dessa finns gril lgropar försänkta i marken. En 
gril lgrop kan användas vid matlagning, för att ge värme eller som 
offerplats. Sittplatserna har belysning i taket.

AXO 45 

J  VÄRME I  MUR

Några sittplatser i muren är djupare för att ge ett mer skyddat rum 
för umgänge, offerriter eller ti l lagning av mat. En öppen spis placeras 
i väggen. Röken leds i rör i muren bakom sittplatserna för att ge lite 
värme. Röret leder upp i muren där det finns en öppning där röken 
kan ledas ut.

AXO 45 

UTS IKTSPLATS

– bef. terrassering av marken definieras av murar och formas för att förstärka upplevelsen av landskapsvyn

– rum i muren används som butikslokaler, en polisstation & ett museum

– sittplatser infällda i muren ger möjlighet til l väderskyddad vistelse på platsen

– gril lgropar för ti l lagning av mat, för värme & för offerriter 

– det är en plats för de boende i El Alto & för besökande som vill uppleva utsikten

– trappor i muren kopplar samman de olika nivåerna

FÖRKLARINGAR

1      Lokal för ti l lredning och försäljning av mat och dryck

2   Scen för utomhusteater/ skärm för utomhusbio

3     Graderade sittplatser

4   Toaletter

5     Butikslokal

6   Polisstation

7     Museum

tegelmur, “rat trap”-förband

grillgrop

sittplats

belysning i taket

sittplats

sittplats

belysning i taket

rör rökavledning

eldstad

betongskiva


