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Arkitekturtävling: Skogskojor

Bakgrund
Redan 1931 behandlades inom Chalmers Studentkår frågan om att bygga en sportstuga.
Frågan fick bero av främst ekonomiska orsaker fram till 1936 då en sportstugekommitté fick i
uppdrag att forcera frågan. Olika tomter besågs och utkast till olika ritningar diskuterades
livligt vid kårfullmäktige.

Efter många turer inköptes 5 020 kvm mark och 9 000 kvm sjö för 1 550 kr vid Sandsjön i
Härryda. Bygget kunde starta och med frivilliga arbetskrafter stod den första Sportstugan
invigdes den 14 november 1937.

Chalmers Studentkårs fritidsområde har därefter gradvis utvecklats och varit till nytta och
nöje för Chalmersstudenter. En bastu invigdes 1966 (ursprungsarkitekt: Christer
Wennersten, senaste arkitekt: Mikael Sevholt) och en ny sportstuga stod klar 1967 (arkitekt:
Christer Nordstrand).

2012 hade området changerat och större underhållsbehov förelåg av befintliga byggnader.
Initiativ togs för att utveckla hela området till ett Kårhus på landet. I september 2016 kunde
området nyinvigas där områdets befintliga hus fått en ordentlig ansiktslyftning och med
uppförande av en ny byggnad vid namn Storstugan (arkitekt: Inobi).

I visionen om ett Kårhus på landet finns önskan om att utveckla ”andra udden” (dvs. den
mark som är i kårens ägo sedan 1930-talet) och här skapa Skogskojorna, ett nytillskott som
möjliggör enklare samvaro och övernattning på en plats där man kommer riktigt nära
naturen. Idén har varit att tillskapa 2-4 små övernattningskojor. Med trädhotellet i Harads i
åtanke vill vi skapa Chalmers eget naturrum.

Eftersom området hela tiden har varit studenternas och utvecklingen drivits av studenterna
så känns det självklart att uppgiften ska genomföras som en tävling för Chalmersstudenter.

https://treehotel.se/en/rooms
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Tävlingsuppgift
Uppgiften att utforma Skogskojorna ska utgå från visionen om ett Kårhus på landet. Med
visionen vill vi få tillbaka den Chalmeristiska allemansrätten. Alla medlemmar i
Studentkåren ska vara välkomna hit när de vill.

● Vi vill öka kapaciteten och ge fler möjlighet att komma nära naturen och bara få
vara, andas och leva.

● Vi vill skapa ett sammanhållet område som erbjuder en palett av olika lokaler och
möjligheter till aktivitet.

● Vi vill att området ska kunna användas av flera grupper samtidigt, likväl
sammanhängande för ett enda stort sällskap.

● Vi vill skapa något som ger en extra krydda för de som är studenter på Chalmers.
● Vi vill kort sagt skapa ett Kårhus på landet – en plats för möte och umgänge, fest

och allvar, nöje och rekreation. Samma som på campus, fast på landet.

Fler och högupplösta bilder på området hittar ni på denna länk.

Uppgiften är att skapa ett sammanhållet koncept på Skogsudden som innefattar:

● 4 skogskojor för övernattning för 2-4 personer vardera på den Östra udden inom det
markområde som ägs av Chalmers Studentkår. Det är fritt att antingen designa en
sorts koja eller upp till 4 olika designs. Dessa kan utformas som antingen vindskydd,
trädkojor eller dylikt. Vi uppmuntrar kreativ frihet när deltagarna väljer typ av bygge
de vill basera sin design på. Designen behöver ej förhålla sig till någon särskild
placering.

● Då området är planlagt naturmark är det viktigt att beakta Härryda kommuns önskan
om att området ska upplevas som öppet även för andra än Chalmerister. Det kan vara
utformat mer som ”vindskydd”.

● En stig går genom området som ej ska
störas av ett nybygge

https://drive.google.com/drive/folders/1L9SU2xWwa6wgLl__GBqgtrVC0ftdQi3K?usp=sharing
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● Material som används i bygget ska kunna fraktas dit, dvs. bäras för hand och inte
kräva någon tung utrustning.

● Maximal storlek på kojornas 3x3x3 meter. Undantag från detta med avseende på
estetiska tillägg kan diskuteras med juryn.

● Även andra idéer om det östra områdets utformning och användande kan ingå i
tävlingsförslaget såsom grillplats eller aktivitetsbana.

● Bidragen skall vara realiserbara med avseende på konstruktion och materialval.

Tider
● Start: 2021-05-10
● Inlämning: 2021-08-31 kl. 23:59 via mail. Bidrag skickas in till adressen:

contest.submissions@chs.se
● Juryns resultat kommer att presenteras 5 arbetsdagar efter inlämningen stängt.

Vinnaren kommer kontaktas via de uppgifter de uppgett vid inlämningen av deras
bidrag. Vinnarna kommer även annonseras vi relevanta nyhetsbrev och sociala
medier.

Inlämningen
● Projektet ska redovisas som digitala A3-planscher.
● Minimikravet för inlämningen är två planscher av en 1:200 situationsplan och en

1:25-50 bild på själva kojan/vindskyddet. Sedan är det fritt för arkitekten att avgöra
hur de vill presentera sitt bidrag.

● Arkitektens namn ska framgå på planschen.
● Endast en arkitekt per tävlingsbidrag.
● Tävlingsdeltagare måste vara student på Chalmers eller utexaminerad Chalmers

Alumn från Arkitektprogrammet.
● Allt material som lämnas in i denna tävling ägs av Emilias Kårhus AB. Tävlingens

ägare förbehåller sig rätten att ändra, plocka ur eller ta bort element av inlämningen
inför en eventuell byggnation. I de fall någon av tävlingens 5 vinnande ritningar
påverkar det slutgiltiga bygget kommer dess Arkitekten anges som byggets
arkitekt(er).

Jury
● 1 KL, 1 FuM, Joakim Wallin(VD CSB), Roger Nordman(VD ChS), 1 extern
● Juryns ska utse en sekreterare.

Frågor kan ställas till juryns sekreterare/funktionär genom att maila jury@chs.se.

Pris
● 5 bidrag kommer utses som vinnare varav 1 kommer få ett första pris. Första pris

kommer tilldelas ett prisbelopp av 10 000 kr och resterande kommer få 2000 kr var.
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