COCACABADA
Liksom Cobacabana i Rio de Janeiro är Cobacabada, längst Norrmälarstrands strand, ett bad och en mötesplats med karibisk
atmosfär!
Stockholms långa och kalla vintrar gör att vi människor ibland längtar bort och drömmer oss till havet och stranden kanske med
en bok och en paraplydrink i handen. Cobacabada vill därför erbjuda besökarna en behaglig flykt från den stressade vardagen,
till en värmande och uppiggande oas, när semestern känns långt borta.
Besökarna till Cobacabada kan t.ex. bada i den grunda, ljumma poolen eller sitta och njuta av en paraplydrink från baren. Man
kan också varva ett dopp i Mälaren med varma avslappnande bastubad. Hit kommer man kanske för en skön avslutning på en
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lång arbetsdag eller varför inte för en perfekt start på helgen.
Cobacabada är byggt på en flytande ponton och ligger längst Norrmälarstrand, mellan Rålambshovsparken och Mälarpaviljongen. Utomhus finner vi playan, dvs. det trädäck som löper runt hela byggnaden. Här kan besökarna chilla, bada och samtidigt
njuta av Stockholms omgivningar från morgon till kväll.
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Byggnaden är rund till formen och har en semitransparent kanalplast-fasad som lyser upp dess omgivningar kring strandpromenaden och parken intill. Genom kakelklädda slitsöppningar i fasaden skapas in- och utblickar och de besökande kan
enkelt röra sig mellan ute och innemiljön. Inne i själva badhallen är det den grunda poolen som är i fokus. Här kan människor
sitta länge och softa för vattnet är behagligt varmt eller läppja på en drink från baren. I centrum av poolen finns nämligen en
nedsänkt bar. Baren nås både från själva poolen samt från det ”torra” genom en trapp alternativt, en hiss. De besökande kan
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också bastubada i någon av de tre olika bastutyperna. Basturna nås både från in- och utsidan.
Interiört är det Karibien som är inspirationskällan. Ljusa stränder, långa strandpromenader och grönskande växtlighet har
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gett inspiration till valet av färg och material. Väggarna inne i badhallen är beklädda med gult kakel, 20x7,5 cm, med ett mönster av stora fläckar i off-white. Golvet i samma nyans av off-white, klinker 60x60 cm, i det stora rummet samt i entrén och
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30x30 cm klinker i omklädningsrum, bastu och toaletter. I poolen har vi en off-white mosaik med samma fläckmönster som
på väggarna, fast i en mindre skala. ”Fläckarna” här är i en mörk färgskala med svarta, blåa och gröna stenar. Barens väggar är
klädda i mörkgrönt kakel, 15x15 cm, och bardisken består av en gjuten betongskiva. I omklädningsrummen och på toaletterna
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har väggarna ett ljusgrönt kakel, 15x15 cm, som sträcker sig upp över halva väggen. Andra halvan är målad vit. Väggarna i
entrén är klädda i mörkgrönt kakel, 15x25 cm.
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1. Entré
2. Omklädningsrum
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3. Personalrum
4. Bastu
5. Förråd
6. Bar
7. Pool
8. Artefakt
9. Sittyta
10. Fotdopp
11. Trädäck
12. Ramp med sittyta

plan 1:100

13. Fast däck, ansluter till strand

COCACABADA

sektion 1:100

sitplan 1:400

A RT E FA K T E N
På väg ner till baren finner vi Cobacabadas artefakt. Det är en vidsträckt långsmal skulptur i rosa mosaik med rinnande kallt vatten i.
Något att stanna till vid och svalka händerna i eller kanske badda pannan innan det är dags för nästa dopp.

plan & sektion 1:20

vägg - rummet

vägg & golv - baren

golv - rummet

golv - poolen

vägg - omklädningsrum
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