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BIBLIOTEK, HOTELL & KONTOR
Biblioteket
Biblioteket nås primärt från rulltrappans avstigning på plan 040
och upptar västra delen av "muren" på detta plan. I tegelvolymen
hittar man tysta ytor, boksamling och utlåning. En trappa i fasad
leder upp till de övre nivåerna i glashuset som inleds med
tidskrifts-/läsrum på plan 050 och avslutas med de bokningsbara
studieplatserna på plan 060 i höjd med trädtopparna på andra
sidan Park drive. Samtliga nivåer nås också via hissarna i
entrérummet.

Hotellet
De övre våningarna i gatuhusets västra del upptas av ett mindre
hotell av "lågservicetyp", dvs relativt kompakta rum, begränsad
rumsservice och incheckning online. Dock finns som service ändå
en mindre concierge- och receptionsdisk, en liten bar i anslutning
till gångbryggan till badet och lobbysittning med hörnnutsikt över
trevägskorsningen Boylston/Park drive/Brookline avenue. Hotellet
fortsätter uppåt på plan 060 & 070 med separat kommunikation
via västra trapphuset och intern hiss. Incheckningskoden ger
förutom rumsaccess också tillgång till hissen direkt från garaget.

Kontor
Östra delen av gatuhuset upptas av allmängiltiga kontorsytor
kopplade till den separata bostads- och kontorsentrén som också
har direktaccess från garageplanet. Kontorsdelen speglar dels
liknande ytor i Fenway Trilogy på andra sidan Boylston och till det
kommande kontorshuset på andra sidan Kilmarnock street. Det
norrvända läget och närheten till trafik, garagenedfarter och
inlastning gör också att dessa ytor lämpar sig bra för
kontorsanvändning snarare än boende.

Bibliotek & café plan 040
1. Café/bar
2. Caféterrass
3. Bibliotek, entré
4. Bibliotek, utlåning & information
5. Bibliotek, aktivitetsyta
6. Kontor 435 m2

Bibliotek & hotell plan 050
1. Läs- & arbetslounge bibliotek
2. Lobby & reception hotell
3. Hotellbar m. frukost
4. Backoffice & bakytor hotell & bar
5. Kontor 505 m2

9. "Ljusa pratpoolen" 30°
10. "Yttre saltpoolen" 32°
11. Ångbastu normal
12. Ångbastu superhet
13. Finnbastu

13. Finnbastu
14. Upplevelseduschar ("scottish", ljus, doft)
15. "Inre saltpoolen" 34°
16. Svale 18°

Badet nedre nivå plan 050
6. Simbassäng, 25 m
7. Omklädning damer
8. Omklädning herrar
9. Förråd bassänghall

Bibliotek & hotell plan 060
1. Studieplatser bibliotek (bokningsbara)
2. Takterrass med sommarbar (rörligt glastak)
3a. Hotell plan 2, "queen size" rum
3b. Kontor 498 m2

Badet - aktivitsyta & teknik plan 040
7. Gym & aktivitetsyta badet
8. Utjämningsbassänger
9. Teknikytor badet; vattenteknik, vent & värmeväxling
10. Driftskontor & provtagning/analysrum
11. Teknikytor bibliotek & kontor; vent & kyla
12. Teknikytor matbutik; vent & kyla

Badet övre nivå
4. Entrélounge m. sittytor
5. "Reception/kassa
6. Kontor/badmästare
7. Pausrum personal
8. Hiss till spa/behandling
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BADET
Stora drag
Det föreslagna badet är tänkt som ett vardagsbad för de som bor,
arbetar och studerar i Fenway, Longwood och västra Back bay.
Badupplevelsen skall vara kopplad till livet i övrigt men samtidigt
avkopplande och energigivande.

Angöring
Badet nås antingen via direkthissen vid östra entrén, via
glashusets rulltrappa och trappor eller via huvudhissarna och den
övre balkongen. Vid receptionen med utsikt över 25-
metersbassängen finns en lounge med skön sittning när ens
partner dröjer sig kvar i bastun. Efter inpassering har man valet
att fortsätta rakt fram mot behandlingsplanet eller vika ner till
omklädningsrummen. När hela badet är öppet nås badytorna från
trappan mellan de övre bassängerna men tidiga mornar  gäller
följande:
"Lap pool only open at this time, access through locker room
entrance".

Rumssekvens
Hela badet, från utomhusbassängen på marknivån till de övre
nivåernas relaxbad bildar en sekvens av rum med olika karaktär
och aktivitetsnivåer, från utebassängens något upphöjda
marknivå med  vassrugge som skärm mot trafiken och vidare
uppåt och bortåt till den avslutande takträdgården. Ju högre upp
desto mer avskild blir miljön - från socialt liv och span nere vid
soldäcket via gym och motionssim till relaxbadets öppna
respektive slutna delar där den inre poolen utgör den mest slutna
och kontemplativa avdelningen.


