


NORRFASAD

EN PLATS FÖR REKREATION, HÄLSA, OCH UPPLEVELSE I ÖREBRO

MYRÖ GÅRD SPA



I en tid där vi blir allt fler i städerna och befolkningsmängden växer, planeras och byggs främst 
bostäder och kontor. I mitt exjobb ville jag även göra utrymme för publika platser för rekreation, 
hälsa och upplevelse, en plats att kunna ta ett steg tillbaka på. Då det moderna samhället 
alltmer definieras av stress och höga tempon blir sådana platser nödvändiga. En sådan plats 
skulle kunna vara ett spa, där fokus ligger på avslappning och välmående. 

Spabadandet går flera tusen år tillbaka och har haft flera toppar under historien, till exempel 
under antiken och medeltiden, så det är inget nytt koncept för människan. Idag är det populärt 
med spabesök och finns flertalet olika typer att välja på, såsom stora badanläggningar, eller mer 
nischade spakoncept till exempel hamam. 

Även om spabesök är populärt, är det inte kanske alltid så lättillgängligt. Jag valde att placera 
mitt spaprojekt i Örebro för där finns inget liknande koncept, utan man får åka en bit och då 
blir inte spabesöket en naturlig eller spontan aktivitet. Tomten som valdes för spaet är på Myrö 
Gård, en privatägd mark där ägarna bedriver flertalet publika verksamheter.

Här finns vackra naturnära miljöer, ligger nära centrala Örebro men ändå avskilt, har bra 
sollägen och långa fina stråk. Det ligger nära till naturreservat och har höga naturvärden. Där 
finns mycket att koppla an till och många inspirationskällor. Det som utmärker Myrö är dess 
karaktäristiska form, den historiska miljön och de höga naturvärdena. Här finns slott, skog, 
fritidshusområden, våtmarker, vasslandskap och sjön Hjälmaren. 

Det var viktigt att ta vara på hela den biten i spaupplevelsen, därför kan man säga att spabesöket 
består utav en fragmenterad resa med olika rörelsesekvenser genom markerna på Myrö som 
börjar redan när man svänger in på den långa trädallén. 

Programmet har uppstått utifrån referenser och behov som varit betydelsefulla för just denna 
spaupplevelse. initialt ägde ett samtal med ägarna rum för att se hur en spaidé skulle kännas för 
de som vistas mycket på platsen. 
ägarna var positiva och menade att de gärna vill tillgängliggöra och öppna upp tomten mer för 
allmännheten. redan bedriver de där flera verksamheter för allmänheten, och det verkade vara 
en önskan att slottsmarkerna med omnejd skulle bli en alltmer publik plats. 

utifrån dessa förutsättningar gjordes ett förslag med tydligare och fler vägdragningar, ett 
program som tog tillvara på platsens kvalitéer och bjöd in till att ta del av dem. dels är det 
spaanläggningen vid sjökanten, och dels lades ett orangeri till som ska hjälpa att tillgängliggöra 
våtmarkerna för både spabesökare och andra besökare. 

Anläggningen är splittrad i flera volymer, som sinsemellan plockar upp de viktiga 
karaktärsdragen som finns på tomten, till exempel vassen, träden eller stenblocken. Man rör sig 
också mycket ute, genom trallar och bryggor som förbinder de olika volymerna och skapar små 
trädgårdar. Allt är planerat för att man inte ska missa detaljerna i naturen.

En karta över Örebro stad, som visar relationen mellan centrala Örebro och Myrö gård. 
10 minuters bilresa. 20 minuter med buss eller cykel



NATUR
Myrö angränsar till naturreservat. I området finns ekar som är över 100 år 
gamla, öppna betesmarker och låglänt mark som kan ge plats åt grunda 
vattensamlingar. Området har alltså höga naturvärden. 

HÄLSA
Man mår bra av att befinna sig i naturen, då det stärker både den fysiska och 
mentala hälsan. Människan i samspel med naturen. 
I de naturliga rum som skapas finns även en förmåga att skapa utrymmen för 
sociala interaktioner och möten. 

UPPLEVELSE
Att befinna sig i en miljö som skiljer sig från stadsmiljön, att röra på sig, att få ta 
del av avslappnande inom-och utomhusmiljöer och att få använda kropp och 
sinne på ett annat sätt. 

GRÄNSER
Idag kan man uppleva Myrö Gård som en svårtillgänglig plats. Platsen har 
idag en tydlig avlång form som riktar sig bort ifrån de allmänna vägarna. Att 
erbjuda ett spa öppnar upp för fler besökare att ta del utav de naturvärden och 
miljöer som finns där. Platsens karaktäristiska form behålls och förstärks med 
kopplingar och fokusområden såsom rekreation och aktivitet. 

ÖPPENHET
Intressanta tomrum finns mellan de befintliga byggnaderna och 
trädsamlingarna. En viss sorts stråkstruktur finns redan i det vidöppna, men kan 
förstärkas genom tydligare linjedragningar. Öppenheten bör ändå bibehållas till 
stor del då det skapar flexibilitet och förstärker platsens naturliga karaktär. 

Vy från parken, gångväg mot tomten

Stenmuren omgiver parken, och är närvarande fram till 
stigen mot tomten

Vägen ned omkantas av öppet landskap och växtlighet

Efter kullen kommer vassen, som är så pass tätbevuxen och 
hög att man skulle kunna gå i vilse i den

Många olika sorter lövträd, mestadels höga och smala 

Blommor, vass och gräs

Innan vattenbrynet finns en liten kulle med höga mörka 
träd, en stämningsingivande atmosfär

Slottet är det första stoppet. Därifrån finns idag två 
potentiella vägar ner till vattnet

Tomten når man via den långa trädallén

Olika färdsätt och olika vägar samma mål

Man går/åker med bil över en lång bro som spänner över 
motorvägen

Mindre båthamn

Fritidshusområde

Våtmark med höga 
naturvärden

Mindre stig, ned mot 
tomten. Behöver 
tillgänglihetsanpassas 

Gammalt tvätthus

Bondgård

MÖJLIG 
SPAHUSTOMT

Angöringsplatser, 
parkering-och 
avlastningsmöjligheter

ANALYS AV PLATSEN



Bevis på att renande badritualer som vi idag definierar 
som spa funnits redan långt innan vår tidräkning bland 

indianer, babylonier och egypter.

Tidigaste exemplet på västerländskt bad och spa, återfanns 
i badkomplex i Kreta och Santorini. Ritualer i dusch, badkar, 
fotbad och pooler användes för både hygien och avslappning. 
Ansågs i grekisk mytologi vara ett botemedel mot sjukdomar 
sänt av gudarna. Baden var förlagda vid naturliga vattenkällor 
och de naturliga tillgångarna användes i inredningen men 

grekerna lade till bl.a mosaik och andra dekorationer.

Badning var en vardaglig nöjesfylld social aktivitet i 
den romerska kulturen, och praktiserades inom alla 
samhällsklasser. Romerska badet överskred det grekiska 
badet i komplexitet och storlek, och trädgårdar var ett 
vitkigt inslag. Badritualen (avkädning, badning, svettning, 
massage, vila) krävde seperata rum, vilket gav konsekvens till 
badhusets arkitektur och könssegregation, som sedan blev 
prejudikat för europeiska och amerikanska badanläggningar. 
I och med romarrikets expansion, spreds spabadandet över 

Medelhavet, Europa och Nordafrika.

Efter det romerska rikets fall, blev det offentliga badet en 
plats för lustfullt beteende, i sambandmed dålig hygien, 
gjorde baden snarare till en plats för spridningar av 
sjukdomar. Här hade spaanvändandet en nedång. I en tid 
av religös väckelse, tillskrev man vattnets helande effekter till 
heliga krafter. 1326 upptäckte järnmästaren Collin Le Loup 
Spa i Belgien, där en berömd kurort växte fram och termen 
spa kom att användas till alla kurorter som låg nära naturliga 
källor. Mineralvattnets goda effekt föreskrevs internt såväl 
som externt på 1500-talet. Turkiska ångbastu Hamam blir 

en badtradition.

I början av 1700-talet ansåg europeer att tvättning av kroppen 
var en lägre klassaktivtet, men attityden ändrades senare 
då kurorter lockade till socialt umgänge med drickande och 
badande, och blev den högre klassens uppvisningsplattform. 
Under denna tid fick vattnets medicinska effekt en 

återupplivning.

Under denna tidperiod blev tvättning en mer accepterad 
aktivitet då man insåg renlighet och hygienens fördelar, och 
ordinerades av läkare osom behandling. De forna romeska 
badens komplexitet var betydande inspirationskällor, och 
denna tidens bad fick en större arkitektonisk vikt. Mosaik, 
marmor, stayter, valv, kupoler, fontäner, trädgårdar mm. var 
vanliga inslag i anläggningarna. Ritualer i baden omfattade 
blötläggning i varmt vatten, dricka vattnet, ånga i ett ångrum 

och koppla av i ett kylrum.

Spa ritualen har under historien använts i en mängd olika 
syften, och idag har den landat i ett avslappnings-och 
hälsobaserat syfte. Det finns olika sorters spa, som hämtat 
inspiration från olika håll i historien och världen. Olika 
inriktningar kan vara japanska bad, turkiska hamam eller 
utomhusspa i naturliga källor, á la grek-romerskt vis, oftast 
har de liknande komponenter med behandling, bad och 

avkoppling. 

A n t i k e n
> 5 0 0 0  å r  s e d a n

A n t i k e n s  G r e k l a n d
2 0 0 0  F . K r

R o m a r r i k e t
2 0 0 0  F . K r

M e d e l t i d e n
1 3 0 0 - 1 5 0 0  t a l e t

U p p l y s n i n g e n
1 7 0 0 - t a l e t

I n d u s t r i a l i s e r i n g e n
1 8 0 0 - 1 9 0 0  t a l e t

N u t i d
2 0 0 0 - t a l e t

Ordet Spa har en diskuterbar härkomst,  men många menar att ordet kommer av den 
belgiska välkända kurorten Spa, som var en av de första i sitt slag. Namnet är känt sen 
romerska tider, då platsen hette Aquae Spadanae. Där återupptäckte man de varma 

källorna och dess terapeutiska effekt. 

Spa är ett brett begrepp som grundar sig på hälsa och vila. Det är en anläggning där 
man kan få olika sorters behandling (fri tolkning av behandling), men ofta vatten och 
varma bad som komponenter. Även finare salonger, hotell och semesteranläggningar 

kan kalla sig för spa. 

ISPA (International Spa Association) har på senare tid utvecklat en definition av begreppet 
spa. Spaupplevelsen definieras som ""Din tid till avslappning, reflektion, förnyelse och 

Världshälsoorganisationen definition av hälsa:
"Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

inte endast frånvaro av sjukdom" (WHO 1948)

Vitrivius tredelade model för en välutformad byggnad: 
I "Firmitas" (hälsa)

II "Utilitas" (Komfort)
III "Venustas" (Lycka) 

Spaterapier har funnits sen klassiska tider när bad ansågs kunna behandla sjukdomar. 
Redan i prehistoriska tider reste människor till heta eller kalla källor i hopp om att 
vattnet fungerade som botemedel. Intresset för användning av vatten inom medicinskt 
bruk har fluktuerat från århundrade till århundrade världen över. Den (medicinska) 

världen har betraktat vattenkurer med olika åsikter, både entusisastiskt och kritiskt

 Runt om i världen trodde många om att badning i en viss flod eller brunn resulterade 
i andlig och fysisk rening. Former av rituell rening fanns bland flertalet folkslag, såsom 
babylonier, egier, egypter och indianer. Även i Europa går badandet långt tillbaka. 
Redan innan européerna slog sig ned i Amerika badade landets urinnevånare i naturliga 
källor för sin hälsas skull. Många använde även källorna för magiska och religiösa 
ändamål. I Japan har varmvattenbad i varit en sed i flera århundraden, och kräver en 
lång och stressfri badprocess med tvagning, bastu och varma källor som komponenter, 

2000-talets samhälle definieras allt mer av stress och fart. Spa-och hälsoanläggningar 
har blivit allt mer vanliga inslag i samtiden, där den stressdrabbade personen kan 
komma ifrån vardagsrutinen och slappna av. Det finns olika sorters spa, med sina 
olika inriktningar,komplexitet och storlekar, men alla med samma mål: att erbjuda 
användaren en unik upplevelse genom avslappning och hälsa. Spaupplevelser erbjuds 

världen över i olika former, prisklasser och tillgänglighet. 

Idag har spa-behandlingar fått förnyad uppmärksamhet från medicinskt håll, och 
man använder hydroterapi som ett sätt att rena kroppen från gifter, inflammationer 
och ledsmärtor, samt ger positiva effekter för andra åkommor. Ofta kompletteras 

spaanläggningar med bland annat gym, simpooler, trädgårdar och fitnesslokaler.

BEGREPP SPA IDAGSPA FÖRR

SPABADANDETS HISTORIA



ÖREBRO

Örebro är en tätort belägen väster om Hjälmaren, i Närke. Staden 
ligger  centralt i Sverige, 200km från Stockholm, 280km från Göteborg 
och 330km från Oslo, och kan därför utmärka sig som en strategisk 

handels-och logistikstad

STADEN

Örebro är Sveriges sjätte största stad, 700 år gammal. I  kommunen 
bor cirka 147 000 invånare. Invånarantalet beräknas öka till 163 000 
år 2025. Inte för intet på grund av Universitetet som har cirka 17 000 
studenter.  Länge har staden ansetts vara en industristad, inte minst 
pga dess stora antal skofabriker som idag är nedlagda. Idag är Örebro 
Universitet, Universitetssjukhuset, kommunen och Atlas Copco stora 

arbetsgivare.

UTMÄRKANDE DRAG

Örebro har sin centrala del uppdelad i en regelbunden stadsplan. 
Svartån skär igenom staden, vilken Örebro slott står på en holme, 
och delar staden i en nordlig och sydlig del. Svartån mynnar ut i 
Hjälmaren.Hjälmaren bjuder på vissa badmöjligheter sommartid och 
goda möjligheter till längdskridskoåkning vintertid. Örebro erbjuder 
många grönområden. I de mer centrala delarna ligger friluftsbadet 
Gustavsvik som har nöjesbad med tillhörande relax, utomhusbad 
och camping. Vid Svartåns myning finns de populära naturreservaten 
Oset och Rynningeviken. Stadsparken och dess trädgårdar är mycket 
populär och ligger i anslutning till Wadköping; ett friluftsmuseum med 
äldre byggnader från Örebro. Förutom City med dess många torg och 
uteserveringsmöjligheter, finns Marieberg Galleria vid E20 söderut som 
lockar långväga besökare så väl som Örebroare. Örebro är också känt 
för sitt specifika vattentorn med utsiktmöjlighet, så kallade Svampen.

KOMMUNIKATIONER

Örebro flygplats ligger 12km till väster om centrum. Örebro har två 
järnvägsstationer, Centralstationen och Södra station. Vägmässigt 
har Örebro flera viktiga utfarter, såsom E18/E20, riksväg 50, 51, 52.  
Genom Hjälmare kanal finns båtförbindelse med Mälaren. På grund 
av stadens läge gentemot Svartån och Hjälmaren var Örebro länge 
förknippad med sjöfart.  Staden anser sig vara en cykelstad, och har 

cirka 22 mil cykelvägar.

SPA I ÖREBRO

Byggnaden planeras att ritas in i en stad som snabbt växer och 
expanderar. I en snabbt växande  stad planeras och byggs bostäder, 
skolor och arbetsplatser. Däri bland finns även andra behov att möta. 
Örebro är en av landets snabbaste växande städer, och i en stad som 
pulserar snabbt behövs en plats fo ̈r rekreation och kontemplation. En 

plats fo ̈r att ta ett steg tillbaka. En plats fo ̈r avslappnig och hälsa. 

SPA PÅ MYRÖ

Som ett ytterliggare tillägg till gårdens idag aktuella verksamheter, 
skulle ett spa kunna fungera som en ytterliggare tjänst och skulle bjuda 
in en större del av allmänheten till en naturnära vacker plats. Då gården 
redan idag bedriver många verksamheter parallellt, finns mycket att 
koppla samman en spaverksamhet med. Man kan skapa anknytning 
till det anrika slottet, till naturen, till verksamheterna och till omgivande 
miljö. Likväl blir ett spa på denna tomt ett förhoppningvis uppskattat 
tillägg till både gård som stad. 

MYRÖ GÅRD SPA

KONCEPT & PLATS

Tanken är ett hus för bad och upplevelse. En plats som är till fo ̈r att 
verkligen pausa vardagslivets rutiner. Jag upplever att en sådan 
typologi saknas i staden. Det  finns mindre centrala spa, med fokus 
på behandlingar men inget ordetnligt spabad. Typologin som 
detta examensarbete introducerar, erbjuder en personlig plats 
med en koppling till sin omgivning och naturen. En funktionell och 
upplevelsefull byggnad som formar platsen. Platsen är en vattennära 

tomt på Myrö gård.

ÖREBRO BAKGRUND



MYRÖ BAKGRUND

Myrö ligger naturskönt vid Hjälmarens norra strand. Sex kilometer 
nordöst om centrala Örebro. En bilresa på tio minuter. Eller en 

bussresa eller cykeltur på tjugo minuter.

GÅRDENS HISTORIA
 
Myrö har medeltida anor. Ett donationsbrev 1476 gjorde godset till  
Vårfruklostrets i Örebro egendom, men vid Gustav Vasas reduktion 
1527 drogs Myrö in till kronan. Därefter har ägarskiften inom och 
mellan olika adelssläkter ägt rum.
 
Från 1754 kom Myrö att tillhöra släkten Kalling då sätesgården 
förvärvades av riksrådet greve Pehr Kalling. Denne lät under åren 
4 uppföra ett ny huvudbyggnad efter ritningar av slottsarkitekten 
överintendent Carl Johan Cronstedt. Byggnaden uppfördes på grunden 
till det år 1707 nedbrunna högslottet. Gårdens flyglar, som också 
eldhärjats, hade återuppbyggts 1759.
 
Slottets exteriör är ett utmärkt exempel på svensk rokoko. Vid 
den modernisering, som utfördes 1902–1904 efter ritningar av 
professor L. I. Wahlman, fick vissa delar av interiören tydliga drag av 
nationalromantik och jugend.

NYTTJANDE IDAG

Paret Nina och Johan Kalling, som sedan 2009 äger Myrö, driver 
en modern och framtidsinriktad verksamhet med bland annat 
konferenser, djur, fastighetsförvaltning och skogsbruk.

 

DJUR

På gården bedrivs avel på Herreford och Angus under stränga etiska 
krav. Djuren omvårdas i en trygg och vänlig miljö. Gården samarbetar 
med mathem.se, och erbjuder högklassiga och lugna avelsdjur, som 
får en harmonisk slakt. Djuren förses med stora betesarealer och 
utfodring med ekologiskt foder från egna marker, för en utveckling i 
högsta hälsostatus.

 

FASTIGHETER

Myrö har ett antal fritids-och åretruntbostäder samt cirka 40  
arrendetomter för fritidshus. De flesta tomterna har strandläge vid 
Hjälmaren. Dessutom finns ekonomibyggnader med lämpliga lokaler 
för lager, godshantering och produktion.

MÖTEN

I slottet finns lokaler för möten och i slottsparken hålls kundevenemang, 
kickoffer och produktlanseringar. Med naturen som granne har Myrö 
blivit en givande plats för olika sorters arrangemang och möten. Som 
ett extra tillägg erbjuds lerduvskytte och brassittningar. Transport 
erbjuds till och från slottet.

JULBORD 

Julbord på Myrö Slott är ett nyare tillägg i slottets verksamhet. 
Hemlagad mat i en miljö som funnits i över 300 år, har gjort det till 
ett uppskattat tillägg. Ett klassiskt julbord med lokalinspererade 
delikatesser serveras ihop med modernare smaker. Under en varm 
glögg får man höra en berättelse om slottet, samt finns det ett rum fyllt 
med en hel del efterrätter och godis. 



RÖRELSESEKVENS GENOM OMRÅDET 
OCH ÅRSTIDER



Utnyttja områdets karaktär - 
behålla öppenhet, närvaron av natur och 
glesbebyggelse

Skapa nya stråk -
öka tillgängligheten och skapa en regisserad väg med gång- 
och siktlinjer

Landskapsarkitektur - 
rörelse i topografin för att skapa rytm och erbjuda nya vyer, 
samt förstärka kvalitéer med ljus och väg

Anpassa till befintlig växtlighet och skapa samspel mellan det 
byggda och natur

Utnyttja områdets karaktär - 
behålla öppenhet, närvaron av natur och 
glesbebyggelse

Skapa nya stråk -
öka tillgängligheten och skapa en regisserad väg med gång- 
och siktlinjer

Landskapsarkitektur - 
rörelse i topografin för att skapa rytm och erbjuda nya vyer, 
samt förstärka kvalitéer med ljus och väg

Anpassa till befintlig växtlighet och skapa samspel mellan det 
byggda och natur

Utnyttja områdets karaktär - 
behålla öppenhet, närvaron av natur och 
glesbebyggelse

Skapa nya stråk -
öka tillgängligheten och skapa en regisserad väg med gång- 
och siktlinjer

Landskapsarkitektur - 
rörelse i topografin för att skapa rytm och erbjuda nya vyer, 
samt förstärka kvalitéer med ljus och väg

Anpassa till befintlig växtlighet och skapa samspel mellan det 
byggda och natur

DIAGRAM ÖVER PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
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SITPLAN ÖVER OMRÅDET MED FÖRSLAGET
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ENTRÉPLAN SPA OCH ORANGERI
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INTERIÖRSPERSPEKTIV ORANGERIPERSPEKTIV FRÅN ORANGERI MOT SPAMELLANRUMSPERSPEKTIV 



Vattenfall
Vattnet faller över den 4 meter höga kanten, sakta som den silande bäcken 
mellan klipporna, eller kraftigt som ett vattenfall över klippkanten. Poolen blir 

djupare ju längre in man går in i det mörka trånga men höga rummet. 

Aromabadet (34°C)
Här sänker man kroppen i mjukgörande och doftande aromaoljor i ett behagligt 
tempererat vatten. Utsikten mot sjön kan man njuta av medan man sitter i detta 

terapeutiska rum.

Mellanrum
Bryggan mellan omklädningsrum och spaet. Första intrycket av spaupplevelsen 
efter att ha bytt om. Fria siktlinjer åt öst och väst, samt fönster i fasaden så man 

ser vad som finns i rummet innanför och därifrån kan skymta sjön.

Eldbadet (42°C)
I eldbadet är det varmt vatten och mörka färger, för att de mörka färgerna ska 
förstärka värmens effekt. Bortre väggen lutar för att man kunna luta ryggen mot 
väggen och titta ut genom takfönstret. Det finns också en avsats att sitta på vid 

det låga fönstret. Även fönstrena är mörkerlagda.

Yogarum
I detta rum sitter man i liv med fönstrena, så att man under yogastunden har 

dagsljuset och utsikten närvarande. 

Reception
En inbjudande reception med stora fönsterpartier och vilplatser, för att man 
både innan och efter spabesöket ska känna att även det första och sista rummet 

man går igenom är avslappnande.



Bryggan
Den långa bryggan förbinder kallbadhuset med spat. Genom den långa bryggan 
går man förbi vassen och stenblock, över vattnet, till en inhägnad pool i sjön. Där 
får man uppleva att vara i sjövattnet. Finns duschar att skölja av sjövattnet med, 

och en våtbastu med utsikt över vattnet.

Himmelsdusch
En känsla av att stå under bar himmel vid regn. Olika regnvarianter med 
inspiration från väderfenomen. Vårregn, skärper sinnena. Mjukt fallande med 
dimma. Sommarregn, ett intensivt nordiskt sommarregn, verkar befriande och 
renande. Höstregn, kalla snabba vattendroppar, stimulerar sinnena. Här sitter 

eller står man med utsikt mot vasslandskapet. 

Våtbastu (65-75°C)
Våtbastun ligger ute på sjön. Här är tanken att man kan värma sig i efter ett dopp 
i sjön, eller efter den befriande promenaden på bryggan.  Medan man har utsikt 
över Hjälmaren kan man ha fötterna i det grunda vatten på golvet och känna att 

sjön är närvarande via flera sinnen i bastuupplevelsen. 

Mörkerrum
Ett mörkerterapirum inbjuder dig att lämna världen utanför en stund. Mörkt, 
intimt och medvetet isolerande. Ett litet mörkerlagt fönster öppnar upp för 
trädet utanför, vars krona utsträckt mot himmelen låter en svepas in i stillhet 

eller med i lövens svajande rörelser.  

Ljusrum
Bristen på dagsljus kan orsaka trötthet och depression och kan lindras med 
effektiv ljusterapi. I detta rum piggar det starka ljuset, de stora fönstrena och de 

vita färgerna upp besökaren. 

Ångbastu (50-65°C)
I ångbastun får man känna på hur man bastade i Orientens badhus. Denna 
bastu kommer upp i 65 grader som mest, och är uppfriskande med en fräsch 
doft av Eukalyptus som öppnar luftrören. Medan man sitter här kan man vila 
ögonen på vassen, himmelen eller på stenen utanför som nästintill rör vid 

fönstret.
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