Stadsbiblioteket
i Ängelholm
Desirable, democratic architecture that empowers people
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Det ombyggda biblioteket lever från tidig
morgon till sen kväll och bidrar med ljus
och rörelse åt stadsrummet utanför.

Fasad mot söder/Stortorget >>>

<<< Det säckskurade
teget och de synliga betongbalkarna bevaras.

Balkongen byggs in och bildar ett generöst
vindfång. Härifrån nås både biblioteket och
restaurangen. På övre plan tar barnen plats
mot torget.
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EXTERIÖR

>>>

>>>

Fönster, plåtning, takavvattning och andra detaljer får
en mörkt graftigrå kulör.

<<< Burspråk med
inlagda bjälklag

S TA D S B I B LI OTE K E T I Ä N G E LH O LM

Ängelholms stadsbibliotek ska vara ett öppet, tillgängligt
och levande hus.
Fokus för ombyggnaden ligger på biblioteket som mötesplats och demokratiskt rum i staden. Biblioteket har idag
en unikt varm och inbjudande inomhusmiljö med rustika
materialval som tillsammans med eldstäderna ger en hemtrevlig känsla. Att bevara och utveckla den varma känslan
för en modern biblioteksverksamhet och drift är grunden
för ombyggnadsförslaget.
Den beﬁntliga huvudentrén mot Stortorget och balkongen
ovanför byggs in i glas och belyses för att skylta den
levande biblioteksverksamheten mot torget. På entréplan
bildar inglasningen ett generöst vindfång varifrån man når
både biblioteket och den nya restaurangen. Biblioteksbesökaren leds via en förskjutning av entrén in till byggnadens generösa mittpunkt, ljusgården. Mellan ljusgård
och entré bildas ett inre torgrum där litteraturen tar plats
tillsammans med tillfälliga utställningar. Integrerat med
bokhyllorna ﬁnns läsplatser för såväl tyst läsning som
lugna samtal. Den skyddade läsplatsen vid eldstaden tillgänglighetsanpassas och kan även den användas för både
egen läsning och mindre grupper.
Från ljusgården får besökaren en direkt överblick över
entréplanets olika verksamheter - galleriet, litteraturen och
kafeet. Mitt i ljusgården byggs en trappa med gradänger
som leder upp till övre plan. Trappan kommer fungera som
både läktare och scen vid evenemang, och samtidigt vara
en plats för samling, läsning och samtal. Två nya lättillgängliga hissar installeras.
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På övre plan erbjuds generösa öppna ytor där ﬂexibel inredning skapar olika rumsligheter för olika ändamål. Kring
räcket till ljusgården blir läsplatserna kvar, och nya avsides
läsplatser tillkommer där västra hussidans hörnboxar i glas
får nya bjälklag.
Barnavdelningen ﬂyttar en trappa upp och får plats för
barn i olika åldrar i olika rum. Dagens balkong blir ett rum
för barnlitteratur med vackert dagsljus. Kopplingen mot
det yttre torget och staden blir synlig för barnen i ett nytt
uppifrån-perspektiv.
På plan två ﬁnns husets uthyrningsbara mötesrum, studierum och föreningsrum som lokala föreningar kan boka för
återkommande sammankomster. Rummen kan enkelt samutnyttjas med goda möjligheter att förvara material inlåst i
väggfasta skåp. Ett stort skapanderum för fritt skapande
såväl som gemensamma aktiviteter för barn och vuxna kan
både användas under bibliotekets öppettider och hyras ut.
I anslutning till studierummen byggs en modern ”IT-bar”
upp för datorlån, utskriftsmöjligheter och annat som en
modern biblioteksbesökare behöver hjälp med.
Hörsalens rumsbildning och uttryck bevaras i sin helhet,
med mindre justeringar som gör det möjligt att möblera för
200 personer. Tekniken moderniseras och det blir enklare
att ställa om mellan olika evenemang. Det övre inomhustorget utanför hörsalen kan användas för mingel, samtidigt
som det är en del av barnens inspirerande miljö. Platsen
framför eldstaden kan användas för spontan och arrangerade aktiviteter som sagoläsning, bokcirklar, handarbete,
schackspel…
Galleriet blir kvar på entréplan, men ﬂyttas till västra delen
av byggnaden och blir en del av biblioteksrummet och
en integrerad del av verksamheten. Skyltläget mot torget
bibehålls och samtliga besökare möts av insyn till galleriet
redan i entrén.
Restaurangen ﬂyttar till entréplan och kan ta emot gäster
oberoende av bibliotekets verksamhet. Sommartid öppnas
restaurangen upp för servering mot Stortorget. Som en
del av restaurangens verksamhet återuppstår kafédelen,
nu helt integrerad med biblioteket under öppettiderna. När
biblioteket är stängt erbjuder kaféet servering åt allt från
morgontidiga tidningsläsare till hörsalens kvällsbesökare.
Genom uppglasade väggar syns bibliotekets och galleriets
verksamhet som inspiration för nya besök under bibliotekets öppettider.
Bibliotekets viktiga serviceutrymmen med verkstad, inlastning och packrum byggs om för att säkra ett ﬂöde och en
god arbetsmiljö som passar en modern verksamhet.Bibliotekspersonalens arbetsplatser förläggs i direktkontakt
med ljusgården och moderniseras för att bättre kunna ge
besökare god service. Pausrum och vilrum placeras mer
avskilt på plan två.
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INTERIÖR

ny utformning
burspråk
S TA D S B I B LI OTE K E T I Ä N G E LH O LM

MILJÖRUM

ÖPPEN
LÄSPLATS

190205

ny utformning
burspråk

BOKBUSS
ca 70m²
nytt lyftbord

UPPACKNING
ca 21 m²

ARBETSPLATSER
ca 70m²

ny trappa/gradänger
med frd för stolar, scen etc

ny plattformshiss "A"

Dörr/fönsterparti kompletteras i fasadliv

ny inlastning bibliotek

ny plattformshiss "B"

höjt golv

LITTERATUR VUXEN-UNG (+"TORG)"
(ca 700m²)

FRD
utst
ca5m²)

hiss/trappa rivs

cafédisk

Högt sittande fönster vid arbetsplatser
får bröstning lika intilliggande

VERKSTAD
ca 20m²

ST

vikväggar, glas

ARBETSPLATSER
ca 155m²

vägg med bokhyllor och (högt sittande) fönster

möjlig tyst
läsesal

trappa kläs in med sträckmetall
för att undvika
vandalisering/intrång

info

KÖK
ca 100m²

inlastning
/miljörum
kök

CAFÉ
ca 70m²
UTSTÄLLNING
låsbar del
(ca 38m²)

WC

UTSTÄLLNING
öppen del
(ca 100m²)

RWC
WC
ST

vikvägg, glas

RESTAURANG
ca 82m²

WC

barskiva vid fönster

TIDNINGAR
(ca 35m²)

ENTRÉ
VINDFÅNG
info

ny utformning
burspråk

ny entré/vindfång

4

P L A N 1 S K A L A 1: 20 0 ( A 3)

ny dörr till
uteservering

öppen del vid
evenemang i hörsal
utanför bibliotekets
öppettider

ny utformning
burspråk

ÖPPEN
LÄSPLATS
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MÖTE
ca 50m²
RUM FÖR
IT SAMT
FÖRENINGAR
ca 34m²

MÖTE
PERSONAL

MÖTE
ca 50m²

STÄD

IT-BAR

PERSONALRUM

info

OMKL
RWC/D

öppna läsplatser
STUDIERUM
ca 23m²

WC

VIL
samtal
L
RA
NT
CE
EL

SKAPANDE
ca 80m²

ca 9m²

ca 6m²
ca 9m²

öppen
mötesplats

öppna läsplatser

SMÅ STUDIERUM

ca 9m²

ca 6m²

ev hiss

BARN

TORG
MINGEL
info- barn
BARN-ÖPPEN DEL

öppna läsplatser

LOGE

skapande
-öppen del

FÖRRÅD

gradänger sittplatser för stora
och små- draperi
skapar sagorum

WC WC SKÖT
RWC

LUGNT RUM
AMNING
GRUPPER

MÖTE
ca 39m²

HÖRSAL MED LÄKTARE
200p

ÖPPEN
LÄSPLATS

BARN
BARN

ny utformning
burspråk

inbyggnad av balkong
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