Program Arkitekttävling för uteplats Focus
F-sektionens sektionslokal är en uppskattad plats som används flitigt av studenter. Lokalen
används både som lunchlokal och för arrangemang efter skoltid. Tyvärr är entrén till lokalen
samt ytan i anslutning till denna dåligt skött och ger sektionslokalen en tråkig fasad. Under
tidigare år har det bedrivits trädgårdsarbete i odlingslådor som inte längre är i bruk.
F-sektionen har beslutat att genomföra en arkitekttävling för att rusta upp platsen. Uteplatsen
ska vara en miljö där studenter kan träffas, umgås, äta lunch, studera eller njuta av solen. Fsektionen och Chalmersfastigheter vill att uteplatsen ska vara robust och lättskött. Förslaget
ska ta hänsyn till att Focus används på pubrundan och ska således även minimera risker för
alkoholrelaterade skador. Budgeten för projektet är 200 000 kr.
I förslaget ska det ingå:
-

Plan
Sektion
Renderingsbild
Eventuellt kompletterande material

Skicka in ditt förslag senast den 1/5-2017 till design.competition@ftek.se

The Physics section cafeteria is a popular spot with students for lunch breaks as well as
evening activities. Unfortunately the entrance to the cafeteria and the space adjacent to it is
badly taken care of and gives the cafeteria an unattractive façade. There has been some
gardening activity in large wooden boxes that are today no longer in use.
The Physics section has decided to arrange an architecture competition to redesign the
space. The terrace should be a place where students can meet, eat lunch, study or enjoy the
sun. The Physics section and Chalmersfastigheter want the terrace to be robust and easy to
maintain. The concept should take the Chalmers pub crawl into account and should thus
minimize the risk of alcohol related damage. The Budget for the project is 200 000 kr.
The entry should include:
-

Plan
Section
A rendered image
Complimentary material deemed necessary by the designer

Send in your entry to design.competition@ftek.se before 1/5-2017

