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a och d arkitektkontor

Arkitekttävling Tunastranden
LJUSGLIMT
Bäste ARKITEKTFIRMA!
Det är till vår stora glädje att utnämna LJUSGLIMT som det vinnande förslaget.
Med omfattande majoritet vann förslaget och vi i juryn känner oss trygga med
vårt beslut.
Som ni kanske redan vet har juryn bestått av en bred jury med varierande
bakgrund; arkitekter, en byggnadsantikvarie, civilingenjörer och representanter
från Tunaskolan. Ert förslag har vunnit förtroendet hos samtliga jurymedlemmar,
vilket vittnar om den bedömning vi gjort att ert tävlingsbidrag tilltalar en bred
demografi.
LJUSGLIMTS gestaltning är gemytlig, nätt och passar bra in på
strandpromenaden. Bidraget lyfter fram vinterlandskapet på ett effektivt sätt och
blir en naturlig del av sin omgivning. Vi tror även att LJUSGLIMT kommer
besitta stora kvalitéer på sommaren.
Designen gör platsen svårvandaliserad, vilket ansetts vara ett stort plus. Att
platsen därtill är öppen ger en dimension av trygghet. Designen är neutral och
smälter in på ett mycket bra sätt i sin omgivning.
Det som tilltalat mest med bidraget är hur det förhåller sig till platsen och det
friluftsliv som råder på platsen. LJUSGLIMT kommer att förhöja platsens sociala
värden genom sin interaktiva design, vintertid är det en pulkabacke och
sommartid en plats att ta en picknick. Utsiktsplatsen, som är riktad mot vattnet,
ger än en användningsmöjlighet. Platsen kommer att kunna användas av
områdets medborgare för friluftsliv och rekreation. Vi ser framför oss hur
barnfamiljer kan leka på pulkabacken, unga par kan kika ut över vattnet och
stadens seniorer kan sätta sig ner på en behaglig plats efter en lång promenad.
I detta skede har LJUSGLIMT bedömts som ett koncept som vi ser stor potential i
att utveckla vidare.
Juryn vill tacka och gratulera för ert bidrag. Vi ser alla fram emot att besöka
LJUSGLIMT; en naturlig och självklar del av Tuna.
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