








A. Bärande idé 
Mitt café kommer att bestå av en rund cafébyggnad och en informationspunkt i en 
pelarskog.  
Pelarskogen är det man först går igenom när man kommer mot mitt café. Där finns 
informationspunkten för Nordbygg. Jag  har fäst skärmarna mot pelarna och på så sätt 
skapat rum och en informationspunkt. Jag tror att man skapar ett intresse hos besökarna 
genom att man låter informationspunkten döljas något utav pelarna.  
När man sen går in till caféet möts man först utav en stor och tydlig entré. Efter det 
kommer man in till bistron där du beställer det du vill ha att äta och dricka. När du tittar in 
ser du alla kylar och dricka som finns att beställa men i mitten ser du rakt igenom disken 
och ut på gästerna på baksidan utav caféet. När du beställt din fika går du och sätter dig 
någonstans i den runda cafékonstruktionen, vid sidan om eller bakom disken. När du 
sedan ska slänga ditt skräp går du till sidan utav disken där det finns hål i väggen för att 
slänga sopor. 
Allt utrymme man får på mässan ska täckas utav en matta med dubbehäftande tejp.   
 
B. Färgsättning och Ytbehandling 
Jag vill att golvmattan ska ha en krämgrön färg NCS: 0050-G30Y 
Jag vill att den runda cafékonstruktionen och pelarskogen, samt dess konstruktioner ska 
bestå utav obehandlat trä, furu.  
Jag vill att arbetsskivorna ska bestå utav trä och endast lackas med matt lack för att klara 
slitage. 
Jag vill att rätblocket inuti caféet ska bestå utav spånskivor målade med svart bets. 
Jag vill att informationsskivorna, entrén till caféet, taket till rätblocket ska bestå utav MDF   
och vara lackade i en blank mörkgrön färg. NCS: 5050-G  

 
C. Teknisk beskrivning 
Konstruktionen av pelarna utanför caféet består utav korslagt virke i olika nivåer. Varje 
enhet består utav fyra likadana delar, se detalj 1 
De snedställda pinnarna i den runda konstruktionen är fästa med en bult, mutter och två 
brickor, se detalj 3.  
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