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Varbergs nya is-och simhall Pingvinen
invigs
På fritidsområdet där Håstensbadet tidigare låg, ligger nu Varbergs nya sportoch fritidsanläggning Pingvinen. Det är en stor anläggning. Bad, ishall, gym
och café – allt under samma tak. Badet knyts samman med en befintlig ishall
till en sammanhängande idrottsanläggning som blir en del i ett större
idrottskluster. En ny mötesplats för motion, hälsa och lek. Lördagen den 4
september öppnar det nya badet för allmänheten.
Den övergripande dispositionen är en generös entréhall med ishall och
simhall på vardera sidan och skogens grönska i fonden. Det är lätt att

orientera sig med glimtar från de olika verksamheterna allteftersom man rör
sig genom anläggningen. I simhallen finns rutschbanor, strömkanal,
lekplattformar och nät för klättring. Det har varit en målsättning att
ge äventyrslystna barn och ungdomar något alldeles extra. Utöver
lekbassängerna finns 50-meters bassäng och två multibassänger med höjoch sänkbar botten.
Den invändiga färgsättningen är konsekvent hållen till en varmblå kulör som
lyfter fram viktiga delar och funktioner. Den blå kulören blir påtaglig också i
fasad genom stora sammanhängande glaspartier. Skandinaviskt ljusa
träribbor klär väggarna i entréhall och bassängrum. Den konstnärliga
utsmyckningen tar sin utgångspunkt i landskapet och har utformats i nära
samklang med byggnaden. Konstnären Alvaro Campo har tolkat den
halländska kustlinjen; i en skulptur på entrétorget, i en grafisk linje av lysrör
som sträcker sig längs med väggen av träribbor i entréhallen och i ett
havsmotiv som ett abstraherat klinkermönster på en invändig mur.
Utvändigt är allt grafitgrått, också de slingrande vattenrutschbanorna. Det
industriella fasaduttrycket är ett medvetet val för att knyta an till platsen och
tona ned huset mot spretigare kulörer på byggnader i omgivningen. Det
övergripande fasadmaterialet är betongelement med försänkta horisontella
ränder i ett grafiskt mönster. Det stora entrémotivet har markerats med
precist utförd perforerad plåt.
Varberg har en lång tradition som kurort med kallbadhus, tångbad och förstås
bad från de solvarma klipporna. På senare år har Varberg även blivit känd
som ett surfmekka. Närheten till vattnet och badkulturen har med andra ord
präglat staden som turistort och varit en viktig del av dess identitet under
många år. Nu har Varberg fått ett toppmodernt badhus!

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser.
Våra drygt 280 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje
dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom
att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas
och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än
lever och verkar.
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