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Jönköpings kommun bjuder som arrangör in 
till arkitekttävling för tre tävlande team om 
gestaltningen av Hamnpiren och kajstråket i 

Jönköping.

Tävlingen genomförs i samarbete med 
Sveriges Arkitekter.

Hamnpiren är kopplingen mellan Jönköping, 
Vätterstranden och Vättern. Detta är  

platsen där sjöliv, strandliv och stadsliv 
möts. Här vill vi se en ny identitetsskapande 

gestaltning av  robusta funktioner och ett 
varierat utbud med sjön i fokus.
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Bakgrund 
& syfte
Jönköpings kommuns stadsbyggnadskontor arbetar 
sedan 2019 tillsammans med andra förvaltningar utfrån 
kommunens Stadsbyggnadsvision 2.0 med att utveckla 
Vätterstranden i Jönköping. Målet är att ge staden 
bättre kontakt med Vättern, att göra strandremsan 
till ett attraktivt och tryggt upplevelsestråk samt att 
utveckla småbåtshamnen med gästhamn och en hubb 
för vattensporter. Sommaren 2021 genomfördes 
en omfattande medborgardialog med fokus på 
strandremsan som resulterade i nästan 4 000 svar från 
allmänheten och under 2022 har ett gestaltningsförslag  
med nio olika karaktärer för den nästan fyra kilometer 
långa stranden tagits fram i samarbete med Nyréns 
Arkitektkontor.

Hamnpiren är med sin centrala placering såväl i staden 
som på stranden skärningspunkten där stadsliv, strand-
liv och  sjöliv  möts. Området har under de senaste 
150 åren haft varierande utformning och funktion i 
Jönköping. Från att ursprungligen ha fungerat som 
yttre hamn för kommersiell sjöfart har området de 
senaste 20 åren främst varit en plats för sommaröppna 
restauranger och andra säsongsbetonade verksam-
heter, men även som en mindre småbåtshamn. 

Bildtext

Perspektiv från ovan på området på 1880-talet 
med utfyllnad i Vättern för ny järnväg. 

Staden mötte vattnet. Bild på området innan 
järnvägen kom på 1850-talet.

På 1600-talet var kanalen och området del av en stadsfästning där Munksjön var den inre trygga hamnen.

Restaurangverksamheterna har under denna tid 
gått från lokala restaurangers enkla sommarfilialer 
med kök på annan plats till verksamheter som 
blivit för stora för det utrymme som finns på 
platsen idag. Detta har lett till att Hamnpiren 
blivit en plats som uteslutande präglats av 
restaurangerna och deras besökare. 

Tävlingsområdet är komplext och omfattas av flera 
äldre gällande detaljplaner varav den för Hamn-
piren är från 1911. Delar av tävlingsområdet är 
dessutom icke-planlagd. Trafikverket äger delar av 
stranden och har servitut på ytterligare delar av 
den. 

Platsen berörs direkt och indirekt av riksintressen 
för järnväg och kulturmiljö. Vättern omfattas av 
fyra  riksintressebeskrivningar för bland annat 
fiske och naturvård samt är en dricksvattentäkt för 
en kvarts miljon människor.

Vid utveckling av området behöver hänsyn tas till 
ovanstående parametrar likväl som hanterandet 
av ett passerande huvudcykelstråk, strandskydd 

samt de unika väder- och vindförhållanden som 
uppkommer vid Vättern. 

För att Hamnpiren och kajstråket i framtiden 
ska bli en fungerande och attraktiv målpunkt i 
såväl staden som regionen och en mötesplats 
för alla krävs en nystart och bred genomlysning 
av området. Genom nytänkande och variation 
i verksamhetsutbud är visionen att pirområdet 
ska bli en knutpunkt och mötesplats för sjöliv, 
strandliv och stadsliv. Samtidigt ska platsen bli 
identitetsskapande för hela Jönköping.

Nu arrangerar vi en arkitekttävling för att få fram 
en genomförbar gestaltning för Hamnpriren och 
kajstråket liksom en genomlysning av Hamn-
kanalsrummet  som är kopplingen mellan Vättern 
och det väl fungerande restaurangstråket vid norra 
Munksjön.  Avsikten med tävlingen är att av det 
vinnande teamet handla upp konsulttjänster för 
fortsatt uppdrag med arbetet att, i nära samverkan 
med tjänstepersoner vid Jönköpings kommun, 
utforma Hamnpiren och kajstråket.

Ny kallbadskultur i Vättern. Foto: Kallbadsföreningen 
i Jönköping

Badkultur i Munksjön kring förra sekelskiftet.

Bister vinter på Hamnpiren med fyren inbäddad i is.
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MUNKSJÖBRON

PER BRAHEGYMNASIET
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Flygbild över norra Munksjön med tävlingsområdet och Vättern i fonden.

KULTURHUSET SPIRA

LILLSJÖRADEN OCH  
RESTAURANGSTRÅKET

STORA HOTELLET

BAUERS BRYGGA

TÄVLINGSOMRÅDET 
HAMNPIREN OCH 

KAJSTRÅKET

ÖSTRA CENTRUM
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Programskiss av funktioner på Piren och kajstråket från gestaltningsprogram för Vätterstranden. 
Framtagen av Nyréns Arkitektkontor och stadsbyggnadskontoret.

Vättern som utgångspunkt
Vätterns speciella ljus och storslagna vyer, först-
klassiga vattenkvalitet och intressanta fauna ut- 
gör en utomordentligt värdefull och skyddsvärd 
naturmiljö. Omgestaltningen av Hamnpiren och 
kajstråket, platsen för mötet mellan stad och sjö, 
ska ske på Vätterns villkor.

En mötesplats där alla får vara
Hamnpiren och kajstråket ska vara en mötesplats 
där alla vill och får vistas och kan känna sig 
hemma oberoende av ålder, kön, bakgrund, 
etnicitet eller sexuell läggning. Utformningen är 
universell och gjord så att platsen är tillgänglig för 
alla oberoende av funktionsvariationer, med också 
från alla håll – såväl från staden, från stranden och 
från sjön. 

Sjölivet i fokus
Sjölivet är grunden för utformningen av tävlings-
området. Den ska vara sådan att den ger en 
funktionell och robust grund som ger möjlighet till 
ett varierat utbud av aktiviteter och upplevelser. 
Strukturen ska vara anpassningsbar för nya behov 
som kan uppstå och möjlig att förändra över tid.

Gestaltning som bidrar
Utformningen av Hamnpiren och kajstråket ska 
vara i enlighet med Jönköpings kommuns nya 
Arkitekturstategi. Ett tema är innovativ evolution 
då projektet ska utveckla en tydlig och nyskapande 
arkitektonisk idé som bygger vidare på platsens 
identitet, en idé som följer med genom hela 
processen. Gestaltningen ska såväl samspela med 
som att bidra till sin omgivning.

På Lillsjöraden längs norra Munksjöns vattenspegel finns ett långt stråk av uteserveringar i västerläge och även 
möjlighet att slå sig ned på den slingrande allmänna bänken.

Både kanot- och roddlandslaget har sin bas i 
Jönköping. Bild från Munksjön.

Strandhäng och tvåvåningsrestauranger på Bauers 
brygga.

Mål Vision 
"sjön, stranden, staden”
Hamniren är kopplingen mellan Jönköping, 
Vätterstranden och Vättern. Detta är platsen där 
sjöliv, strandliv och stadsliv möts. Här vill vi se en ny 
identitetsskapande gestaltning av robusta funktioner 
och ett varierat utbud med sjön i fokus.
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Tävlingsuppgiften
Uppgift
Tävlingsuppgiften består i att tydligt formulera 
en stadsbyggnadsidé om hur pirområdet 
knyts samman med norra Munksjön och dess 
restaurangstråk genom Hamnkanalsrummet. 
Utifrån denna stadsbyggnadsidé ska ett 
gestaltningsförslag för Hamnpiren och kajstråket 
tas fram. Hamnpiren och kajstråket är ett 
komplext stadsrum vars utformning vi tror 
bland annat kommer innehålla byggnader, 
pir-och kajkonstruktioner, grönytor, hårdgjorda 
miljöer, småbåtshamn och en framtida hubb för 
vattensporter. 

Tävlingsområdet
Tävlingsområdet består av två olika stadsrum, 
Hamnkanalsrummet och Hamnpiren och 
kajstråket.

Hamnkanalsrummet
Hamnkanalsrummet är det 250 meter långa 
stadsrum som omger Hamnkanalen, en rak kanal 
som binder samman Vättern med Munksjön som 
tidigare var Jönköpings skyddade inre hamn. 
Hamnkanalen sträcker sig i nord-sydlig riktning 
och utgör gräns mellan Jönköpings två centrala 
stadsdelar, Öster och Väster. Kanalen korsas av 
fem broar som fram till 1975 var öppningsbara. 
Broarna har olika karaktärer och funktioner.

Hamnpiren och  
kajstråket
Norr om järnvägen finns en öst-västlig gång- 
och cykelväg. Därefter följer en mindre, igen-
byggd torgyta och en knappt 25 meter bred 
pir som sträcker sig ungefär 130 meter ut i 
Vättern. Denna pir karaktäriseras främst av 
enkla restaurangbyggnader med inglasade 
uteserveringar.

Väster om den stora piren finns en mindre pir som 
är en rest av den ursprungliga hamnanläggningen 
från före 1850. Mellan de två pirarna vilka knyts 
samman av en enklare kaj i norr om gång- och 
cykelvägen finns en mindre småbåtshamn. 

Öster om den stora piren utmed stranden 
fortsätter den smala, asfalterade gång och 
cykelvägen anlagd på 1970-talet.   

Tävlingsområdet består av två delar:

1. Den orangemarkerade delen ska skapa  
en helhetsbild och sätta området i sin kontext där 
Hamnkanalsrummet  gestaltas mer översiktligt och 
hänsyn tas till restaurangstråket i Norra Munksjön.  

2. Den blåmarkerade delen är huvuddelen av tävlingen 
och ska gestaltas i mer detaljerad skala.
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Prekvalificering
Intresseanmälan
Intresseanmälan ska göras via Tendsign, www.
tendsign.se. Anmälan lämnas senast 2023-04-13 
och ska vara på svenska, norska, danska eller 
engelska.

De uppgifter som ska lämnas in framgår av 
anmälningsformulär på Tendsign.  Förutom 
formalia så ska följande handlingar lämnas in:

Programförklaring
En beskrivning på max två A4-sidor som inne-
håller en redogörelse för hur intressenten 
ser på platsen, uppdraget och beskrivning av 
planerad arbetsmetodik. Även en motivering till 
sammansättningen av intressentens team och hur 
dess kompetenser kommer användas i arbetet 
med tävlingsuppgiften ska ingå.

Projektorganisation
Redovisning av tre till fem nyckelpersoner för 
arbetet med tävlingen samt ett eventuellt fortsatt 
uppdrag. CV och referenser för de offererade 
personerna ska finnas och omfatta max två A4 per 
offererad person.

Referensprojekt
Redovisning av två till fyra referensprojekt varav 
minst två ska vara byggda och slutbesiktade. Varje 
projekt presenteras på max två A3-sidor och i 
presentationen ska följande ingå:

Objekts- och projektbeskrivning, inklusive 
entreprenadform för färdigställda projekt.

• Redovisning av varför aktuellt projekt är 
relevant som referens i förhållande till 
tävlingsuppgiften samt redogörelse för 
intressentens uppdrag i projektet.

• Vilken roll personerna i teamet haft i 
referensprojektet samt hur den kompetensen 
kommer användas i tävlingsuppdraget.

• Kontaktuppgifter till referent.

Minst en i redovisad projektorganisation 
ska ha haft en ledande roll (såsom arkitekt, 
landskapsarkitekt) i inskickade referensprojekt.

Relevanta referensprojekt i detta avseende är: 
gestaltning av kajer, pirer eller andra vattennära 
offentliga  platser samt  gestaltning  av flerfunk-
tionella offentliga rum och byggnader. Minst ett 
referensreferensprojekt ska vara genomfört och 
slutbesiktigat.

Enligt 15 kap i lagen om offentlig upphandling 
(LOU) får beskrivning av tjänster (i detta fall 
referensprojekt) som är högst tre år begäras 
in. För att säkerställa en effektiv konkurrens får 
beställaren dock begära in tidigare exempel på 
utförda tjänster. Det är i denna prekvalificering 
inte sannolikt att intressenterna har genomfört 
tillräckligt många relevanta projekt inom en treårig 
tidsrymd. Därför får referenser som är max 10 år 
gamla lämnas i denna intresseanmälan.

Uteslutningsgrunder
Intressenten utesluts om någon av de grunder 
som anges i 13 kap. LOU visar sig föreligga.

Urvalsprocess
Urvalet kommer göras i två steg. Om något av 
kraven i Steg 1 inte uppfylls går intressenten inte 
vidare till steg 2.

STEG 1

För att intresseanmälan ska kvalificera sig för 
steg  2 i urvalsprocessen ska följande krav vara 
uppfyllda:

• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och 
vara skriven på svenska, norska, danska eller 
engelska. 

• Samtliga efterfrågade handlingar ska ha 
inkommit. Om det saknas handlingar eller 
uppgifter kan intresseanmälan förkastas.

• Det ska inte finnas någon grund för uteslutning 
(se Uteslutningsgrunder ovan.)

• Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda för 
huvudsökanden (se Kvalificeringskrav nedan.)

STEG 2

Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna 
intresseanmälningar kommer att bygga på en 
sammantagen bedömning av projektorganisation, 
programförklaring och referensprojekt samt 
genom kontroll av referenser. Projektorganisation, 
programförklaring och referensprojekt, värderas 
utifrån urvalskriterierna (se Urvalskriterier nedan).

Kvalificeringskrav
Intressenten ska uppfylla samtliga nedanstående 
ställda krav för kvalificering för att kunna delta i 
tävlingen.

Registrering 
Intressenten ska ha fullgjort sina skyldigheter 
avseende inbetalning av skatter och socialför-
säkringsavgifter samt vara registrerad i aktie-
bolags-, handelsregister eller motsvarande 
register, som förs i det land där deltagarens 
verksamhet är etablerad. 

Intressenten ska även vara registrerad för 
mervärdesskatt, undantaget skattefria verk-
samheter, samt inneha F-skattebevis. Arrangören 
kommer att kontrollera att föreskrivna skatter och 
avgifter har betalts och vid behov begära in intyg 
från deltagaren.

Beställaren kommer att, som en del i prövningen 
av kraven på intressenten i upphandlingen, 
kontrollera att denne har fullgjort sina skyldigheter 
avseende registrering samt att F-skattsedel 
innehas.

Utländska intressenter ska kunna komma in med 
bevis som styrker att de och/eller eventuella 
utländska företag vars kapacitet åberopas full-
gjort sina åligganden avseende registrering i det 
egna landet samt innehar motsvarigheten till 
F-skattsedel.

Ovanstående krav gäller även företag vars 
kapacitet åberopas och eventuellt anlitade 
underleverantörer.

Ekonomisk och finansiell ställning
Intressenten ska ha en stabil ekonomisk ställning 
så att denne med bibehållen kvalitet kan fullgöra 
uppdraget under hela avtalstiden. Kravet är upp-
fyllt om intressenten har en rating om lägst 40 
"Medel risk" enligt Creditsafe eller motsvarande 
från annat kreditupplysningsinstitut. Beställaren 
kommer att kontrollera intressentens rating i 
Creditsafe och därför behöver inte intyg om detta 
bifogas.

Har intressenten lägre eller ingen riskklass/
rating kan den ändå anses uppfylla kravet om 
anledningen till den lägre klassificeringen/ratingen 
inte är hänförlig till faktorer som inverkar på 
intressentens ekonomiska stabilitet.

Teknisk och yrkesmässig 
kapacitet 
Intressenten ska ha teknisk och yrkesmässig 
kapacitet för att klara uppdraget. Därför ska ett 
team/projektorganisation med minst tre och högst 
fem medarbetare som ska ha förmåga att utföra 
uppdraget redovisas. 

I teamet ska minst en arkitekt och en landskaps-
arkitekt ingå.

Kvalitet 
Intressenten ska ha ett dokumenterat kvalitets-
ledningsarbete som minst omfattar följande delar:

• Kvalitetspolicy.

• Rutin som säkerställer att beställarens krav 
tillgodoses inom leverantörens organisation.

• Rutin för hantering av avvikelser, reklamationer 
och andra klagomål.

• Rutin för att identifiera orsaker till avvikelser, 
reklamationer och andra klagomål

Rutin för förebyggande och korrigerande åtgärder
Verifikat är certifikat enligt ISO 9001 och/eller ISO 
13485:2016 alternativt eget dokumenterat system 
som minst omfattar kraven ovan.

Dokumentation som styrker kvalitetslednings-
arbetet  ska kunna uppvisas vid förfrågan.
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Urvalskriterier
Vid urvalet av intressenter som kommer att 
bjudas in till tävlingen kommer utvärderas utifrån 
inlämnat material. Urvalsgruppen kommer 
bedöma hur väl:

• Teamets sammansättning och kompetens är 
lämpligt för uppgiften. 

• Teamet har förmåga att genomföra komplexa 
stadsbyggnadsuppgifter med hög arkitektonisk 
kvalitet nära vatten.

• Teamet förmår att samarbeta med, organisera 
och driva arbetsprocesser tillsammans med 
beställaren.

• Redovisad programförklaring för uppdraget 
visar inlevelse och förståelse för platsens 
specifika utmaningar och möjligheter.

• Teamet förmår att presentera funktionella 
helhetslösningar med hög arkitektonisk kvalitet.

Referenstagning 
Vid behov kommer referenser för offererade 
personer att tas. Referenstagningen syftar till att 
säkerställa att offererade personernas har önskad 
förmåga avseende samarbete och lyhördhet 
förenligt med fortsatta projekteringsuppdrag.

Intervju
Det kan bli aktuellt med intervju av fyra till sex 
intressenter som är aktuella för uppdrag för 
att ytterligare kunna bedöma intressenternas 
förståelse för uppgiften och samarbetsförmåga. 
Intervjun kommer, om inte annat överenskoms, 
genomföras via Teams. Ersättning för intervjun, 
som uppskattas ta 1,5h, utgår inte.

Urvalsgrupp
Urvalet kommer att göras av en arbetsgrupp 
bestående av personer från Jönköpings kommun. 
Följande personer kommer ingå i urvalsgruppen:

• Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
stadsbyggnadskontoret

• Tor Olsson, uppdragsledare 
stadsbyggnadskontoret

• Cecilia Idermark, planarkitekt 
stadsbyggnadskontoret

• Ulrika Ebelin, landskapsarkitekt 
stadsbyggnadskontoret

• Lisa Lindblad, landskapsarkitekt tekniska 
kontoret

• Josefine Bengtner, mark- och 
exploateringsingenjör tekniska kontoret

• Malin Sahlberg, utvecklingsingenjör kultur- och 
fritidsförvaltningen

Urvalsgruppen kommer ha stöd i formaliafrågor av 
Jönköpings kommuns upphandlingsavdelning och 
kommunjurister.

Preliminär tidplan
• Sista dag för frågor i prekvalificeringsfasen: 

2023-03-27

• Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 
2023-04-13  

• Meddelande till utvalda intressenter att de är 
inbjudna: 2023-05-09

• Startmöten: 2023-05-15 till 2023-05-16

• Sista dag för frågor om tävlingen: 2023-08-11 

• Inlämning av tävlingsförslag: 2023-08-31

• Tillkännagivande av juryns beslut: 2023-11-06 

Tävlingen
Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma 
tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält” från 2016.

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters 
rekommendation kring sekretess vid arkitekt-
tävlingar. Sekretess gäller för upphandlingen. 

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder 
sig att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen. 
Sekretessen gäller fram till dess att beslut om 
vinnare i tävlingen har delgivits. 

Tävlings- och projekt-
språk
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. 
Tävlingsprogrammet kommer att ges på svenska. 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.  
Juryns utlåtande kommer att ges på svenska. 

Tävlingsprogram
Ett tävlingsprogram är under framtagande och 
kommer publiceras vid tävlingens start. 

Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas 
med ett arvode om 250 000 SEK exklusive moms 
efter korrekt inlämnat, bedömningsbart och 
av juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet med 
tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot 
faktura. 

Inlämningskrav 
Uppgiften ska redovisas på tre A1-planscher där en 
plansch beskriver teamets stadsbyggnadsidé och 
två planscher beskriver gestaltningsförslaget för 
Hamnpiren och kajstråket.

Fortsatt uppdrag efter 
tävlingen
Arrangören avser att förhandla med 
förslagsställarna av vinnande förslag om fortsatta 
uppdrag att utveckla tävlingsförslaget genom 
detaljplanarbete och fördjupat programarbete 
mot förprojektering och bygglovshandlingar 
för Hamnpiren och kajen. Uppdragets storlek 
beräknas uppgå till 1 500 000 SEK exklusive moms 
med option på fortsatta uppdrag.

Om arrangören finner skäl att frångå juryns 
rekommendation ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. Om tävlingen efter två år ännu inte 
har lett till projekteringsuppdrag för eller inledda 
förhandlingar med vinnaren, trots att erforderliga 
beslut fattats, får vinnaren ytterligare en ersättning 
motsvarande tävlingsarvodet.
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Bedömning och 
rättigheter
Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en 
jury bestående av åtta personer. Juryn består av 
representanter från tävlingsarrangören samt två 
ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Jäv får 
inte föreligga.

• Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Jönköpings kommun 

• Mona Forsberg, kommunalråd  
Jönköpings kommun

• Joakim Dahlström, kommunalråd  
Jönköpings kommun

• Tor Olsson, uppdragsledare  
Jönköpings kommun

• Linda Bylefors, mark- och exploateringsingenjör 
Jönköpings kommun

• Filip Zezovski Lind, konstintendent  
Jönköpings kommun

• Bengt Isling, landskapsarkitekt 
Nyréns Arkitektkontor (utsedd av Sveriges 
arkitekter)

• Arkitekt Sar/Msa utses av Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare: 

• Josefine Bengtner, mark- och 
exploateringsingenjör Jönköpings kommun 

• Ulrika Ebelin, landskapsarkitekt  
Jönköpings kommun

Tävlingsfunktionär: 

• Peter Strandsäter, upphandlare  
Jönköpings kommun

Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån de krav 
och önskemål som ställs i tävlingsprogrammet 
samt utan inbördes ordning utifrån kriterierna 
gestaltning, funktion och organisation, hållbarhet, 
utvecklingsbarhet samt genomförbarhet och 
förvaltning. 

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga 
ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor 
som exempelvis jämställd stadsplanering och 
tillgänglighet.

Ägande, nyttjande- och 
upprättshovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten 
till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till 
sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller 
i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan 
förslagsställarna och arrangören/byggherren. 
Arrangören har dock rätt att i projektet dra 
nytta av det samlade tävlingsresultatet och 
idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt att 
det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. 
Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt 
att publicera förslagen i tryckt form och digitalt 
samt för utställning utan särskild ersättning 
till förslagsställarna. All publicering efter 
anonymitetens brytande kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn, innan dess 
med förslagets motto.

Kvällsbild över Östra och Västra centrum med Hamnpiren och vätterstranden.
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ÖVERSIKTSPLAN
Skala 1:10000 (A3)
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Programskiss ur gestaltningsprogram för Vätterstranden i Jönköping. 
Framtagen av Nyréns Arkitektkontor.

Fyren på den befintliga lilla pirarmen i förgrunden.
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