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Hotellet och badet i Mariefred ligger i korsningen mellan Storgatan och Gripsholmsvägen. Detta är även ingången till stadskärnan som präglas av 
mindre trähus och en hel del tegelbyggnader. Gripsholms slott som ligger söder om tomten är stadens viktigaste landmärke. Det är också där jag 
fått mycket av min inspiration. Dels tegelstrukturen och  de runda formerna och bågformerna. 
Badet är ett viktigt koncept i mitt hotell. Det kom till efter att ha intervjuat Mariefredsbor som pratade mycket nostalgiskt om Strandrestaurangen 
som ligger på Mariefreds östra kust. Det är en restaurang som stängde pga mögelangrepp och bland annat hade kallbad.

Det nya badet ska vara en del av staden på sådant vis att alla ska ha tillgång till  dess utbud. Både hotellgäster och mariefredsbor ska kunna bada 
där. Återigen ska folk kunna samlas på en plats, njuta, umgås etc. Poolen har både en tempererad del inomhus och en större del utomhus. Man kan 
nå utomhusdelen av poolen genom att simma under en glasvägg eller helt enkelt  genom att gå från utsidan. På plan 2 finns en till pool, endast för 
hotellgäster.

Hotellets huvudingång är avskiljd från badets entré. Hotellet är på fem plan och varje plan har terrasser och trappar upp och blir mindre och 
mindre. Hotellets gestaltning präglas av bågformiga väggar i grå tegel och många glaspartier/fönster. Fönstrena är smala och höga och har olika 
avstånd beroende på  hur fasaden ska upplevas. Byggnaden följer även böjningen på den viktigaste korsningen i Mariefred. 

Plan 1: Reception, Toaletter, Omklädningsrum, Kapp- och Bagagerum, Kök, Inlastning, sophantering, Restaurang, Lobby, Bar och pool.
Plan 2: Back office, Förråd, teknik, personalutrymmen, Spelrum, Pool, Gym.  
Plan 3: Hotellrum.   
Plan 4: Hotellrum.  
Plan 5: Nattklubb/Pianobar
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Mariefredsbor saknar Strandrestaurangen som en gång i tiden hade kallbad. Restaurangen var en so-
cial plats som tidigare också varit en tvättstuga. Än idag samlas man en gång om året för att tvätta sina 
mattor där. Restaurangen stängdes 2009 på grund av kraftigt mögelangrepp.
Vid gästhamnen och runt omkring Mariefreds träanlagda hamn går det inte att bada längre. Från 
gästhamnen går Ångbåten och det gör den också för djup. Dock fi nns det stränder långre österut. 
Men det behövs något närmare Gripsholm och vår tilldelade tomt är en perfekt plats för en allmän 
badanläggning. 
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Axonometri

Bärande ytterväggar och bärande pelare.
Väggar av lättbetong och tegelfasad. 
Bjälklag i betong. 
Pelare i betong med tegelbeklädnad. 
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