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Med sina identitetsskapande kronblad skapar 
Blomman i parken en välkomnande och trygg 
mötesplats för alla. Den tydliga gavelns siluett 
gör sig igenkännbar på långt håll och stärker 
Brunnsparken som mötesplats. Tillsammans med 
parken bildar caféet en plats att stanna upp vid. 
Cafébyggnaden Blomman visar hänsyn till sin 
omgivning samtidigt som den gör sig hörd. I färg, 
form och funktion refererar den till Brunnsparkens 
identitet och historia. 

GESTALTNING 
Omgivningens gröna koppartak och objekt 
återspeglas i modern tappning genom 
byggnadens kulör. Bågformen från de 
befintliga lyktstolparna i Göteborg återfinns i 
cafébyggnadens takavslut. Caféets starka siluett 
fungerar som en symbol för Brunnsparken även 
på avstånd, samtidigt som detaljer i form av smide 
och struktur kan upplevas på nära håll. 

Den smala byggnadsvolymen bildar en naturlig 
förlängning av parkens växtlådor och förstärker 
de huvudsakliga flödena i stadsrummet. Samtidigt 
skapar den avlånga byggnadsvolymen en 
inramning av parkens mitt för en lugnare 
upplevelse vid den tänkta uteserveringen. 
Byggnadens form möjliggör många typer av 
verksamheter i lokalen där planen kan anpassas 
vid behov. 

Den låga cafébyggnaden tillåter en fortsatt 
överblickbarhet på platsen där Arkadens klocka 
är synlig från uteserveringen. Tillsammans med sitt 
växtbeklädda tak blir cafébyggnaden Blomman 
ett självklart tillägg i parken.

Inspirerad av de befintliga lyktstolparna i Göteborg får 
det nya caféet ett takavslut av bågar. Den platta gaveln 
framträder tydligt på ett identitetsskapande vis. 

Genom att aktivera båda långsidorna av cafébyggnaden 
skapas inga baksidor. Vid kvällstid lyser byggnaden för att 
göra parken mer trygg att röra sig i.

PLÅTSKIVA SLÄT
NCS S 3020-G10Y

PLYWOOD TILL 
INNERVÄGGAR

VITT KAKEL TILL 
DISKUTRYMME

ROSTFRITT STÅL TILL
ARBETSYTOR

SMIDESDETALJER
NCS S 4020-G10Y

PLÅTSKIVA STRUKTUR
NCS S 3020-G10Y

Det växtbeklädda taket gör cafébyggnaden till naturlig del 
av parken. Utöver dagvattenfördröjning bidrar taket även 
till bättre luftkvalitet och ökad biologisk mångfald. 

Byggnaden utgörs av en prefabricerad 
trästomme klädd i återvunna plåtskivor 
som lyfts på plats i hela stycken. 
Plåtfasaden skapar en robust byggnad 
som kräver minimalt underhåll, där 
plåtskivorna enkelt kan saneras eller bytas 
ut vid behov. Insidan kläs med plywood, 
rosfritt stål och vitt kakel för att skapa ytor 
som är lätta att rengöra och är hållbara 
över tid. Plywooden bidrar till en värme 
som upplevs även utifrån byggnaden. 
Dagvattenhantering sker dolt med stuprör 
som går ut i den intilliggande växtlådan.

BLOMMAN I PARKEN

IDENTITET

GRÖNSKA

TRYGGHET
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FASAD VÄST 1:20

SIDOVY FRONTALVY

TAKDETALJ  1:10

SMIDESDETALJ

INFÄSTNINGSSKRUV

PLÅTSKIVA

HÄNGARE FÖR PLÅTSKIVA

PLANTERINGSLÅDA

LED-SLINGA

PLANTERINGSLÅDA  260
DISTANSKLOSS 25 
TAKPAPP   1
RÅSPONT  22
LUFTSPALT/REGEL 45
TAKSTOL  S600 250
REGEL   45
VINDSKIVA  15
GLESPANEL  28
PLÅTSKIVA  5 

FASAD NORR 1:20

SEKTION A 1:20

EN PLATS FÖR MÖTEN
Söderfasaden befolkar platsen 
genom att bjuda in förbipasserande 
till att slå sig ner i solen eller 
vänta på sin nästa spårvagn eller 
buss. Vid regniga dagar fungerar 
takutsprånget även som ett 
väderskydd på caféets långsidor.

Kvällstid lyser cafébyggnaden 
upp parken och bidrar till att fler 
ögon dras mot byggnaden och 
dess omgivning. Belysningen i 
kombination med att byggnaden 
inte har någon baksida bidrar till en 
ökad trygghet på platsen. 

Med den nya cafébyggnaden blir 
Blomman en attraktiv mötesplats för 
Brunnsparkens alla besökare!  


