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”Allemansrätten”

”The Right of Public Access”
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 A  L  L  E  M  A  N  S  R  Ä  T  T  E  N
Du använder dig av allemansrätten när du tar 
en promenad eller sitter på en sten & tänker...

Att bruka naturens tillgångar & gemensamma 
ytor utifrån devisen frihet under ansvar kan tyck-
as självklart, men är också ett förhållningssätt 
väl värt att lyfta & påminna oss själva & andra 
om i stadsmiljön där vi lever trängre & har fler 
tillfälliga besökare. Såväl i vår relation till plats-
er, medmänniskor, konsumtion & vid val av råva-
ror, blir anpassning & hänsyn allt mer angeläget.  

Ett fiskrenseri, en saluhall och restaurang på 
Skeppsbron med avsikt att gynna och syn-
liggöra hur ett hållbart regionalt fiske ser ut, 
samt hur en rimlig konsumtion av fisk kräver 
att vi anpassar vad vi lägger på tallriken eft-
er säsong & väderomslag. Kanske skulle det-
ta kunna påverka människor till att i en högre 
utsträckning rätta mun efter matsäck. Am-
bitionen har varit att försöka skapa en plats 
som erbjuder insyn i hanteringen av råvaran, 
god information om densamma & ett begrän-
sat utbud av produkter/rätter i en varierad, 
trivsam & förhoppningsvis stadsmässig miljö. 

tullhus 3 bevaras & transformeras till 
renseri, personalutrymme & kontor

siktlinje från skeppsbron upp mot
järntorget

från järntorget mot skeppsbron
blickfång

situationsmodell 1:1000
tullhus 3 & tillägg                    
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siktlinjer

flöden

tullhus 3

järntorget

havsutsikten

liv & rörelse

torg

uteservering

aktivitet över dygnet

blickfång

två nya platser skapas:

ett torg mot slussen, med 
trafikens stökiga fond, 
uteservering & kommers

en lugnare baksida vänd mot 
vattnet, med tullhuset som 
skärmar av mot gamla stan

flöde slussen/kungsan 
järntorget/allemansrätten

situationsplan 1:2000

situationsplan 1:400
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tekniskt snitt genom restaurangen 1:20



översättning av balkarnas grid
från förlaga till tillägg

tegelgolv interiört
10x10

genomsikt från entré
  till entré

balkarnas möte
kopieras


