
Brunnsparken har fått en fin upprustning och med caféet läggs den sista pusselbiten till 
parkens helhet, en plats som både återfår och höjer sin status på kartan. Här skapar vi en 
självklar mötesplats mitt i flödeslinjer och siktlinjer som folk och allmänhet kan räkna med i 
Göteborg. Både funktionen och byggnaden i sig med sin lyxiga utsida och värmespridande 
ljus bidrar till parkens slutliga fulländade. Med cafébyggnaden som målpunkt kan parken 
befolkas av människor som inte bara passerar utan också hänger sig kvar på uteserveringen 
eller över kaffedisken under det skyddande taket. Med sitt lyxiga uttryck och speciella 
karaktär blir caféet ett landmärke i den lilla skalan, en arkitektonisk pärla i Brunnsparken.

Den sista pusselbiten

Byggnaden har sin utgångspunkt i de siktlinjer man redan arbetat med i utformningen av 
parken, vi har minimerat mörk yta och anpassat byggnaden för synlighet och siktlinjer. 
Byggnaden inordnar sig och gör minsta möjliga brytning av siktlinjerna med sina tre öppna 
hörn av fyra. Tanken är att man inte bara ska se igenom utan även kunna samspela socialt 
med någon på andra sidan eller snett över, precis som i en stor bar. 

En arkitektonisk pärla i Brunnsparken

Fasaderna av suddig aluminium reflekterar sin omgivning av träd, rörelser och livet i 
stadsrummet. En suddig spegling av väder, vind och stad. Insidan sprider värme, lugn och 
ljus med sin upplysta karaktär och kulör som lirar med den lackade plåten i växtbäddarnas 
kanter. Paviljongen är ombytlig och ändrar skepnad beroende på årstid, ljus och väder.

Diffusa reflektioner

Idag ska varje byggnad ritas med framtiden i tanken, vi behöver kunna behålla våra hus och 
istället göra dem anpassade för idag men även för imorgon. Caféets enkla form inbjuder i sin 
enkelhet till flexibilitet och förändring i framtida funktioner. Slutna ytor är begränsade till wc 
och soputrymme och resten av byggnaden är indelad i utbytbara sektioner som kan skiftas 
till genomsiktliga eller slutna beroende på framtida funktioner inuti. Den enkla rektangeln är 
formbar även för andra funktioner.

Flexibilitet är cirkularitet

Genom att minimera mörk byggnadsyta och maximera möjligheten till siktlinjer skapas 
trygghet med genomsikt och närvaro i flera ändar. Med ett skärmtak som kan fällas ut och 
vinkar till parken välkomnar byggnaden besökare att ta med sig kaffe och bulle till jobbet eller 
på spårvagnen. Taket öppnar upp och bjuder in, sprider ljuset och värmen.

Trygghet och genomsikt

En byggnad till synes exklusiv men i själva verket enkel och rationell. En stomme av trä 
med yttre yta av återvunnet aluminium från återvunna pantburkar. Glaspartier av klart och 
translucent glas möjliggör anpassning av funktioner på insidan och gör caféet till en lampa 
när solen går ner, för att bidra till tryggheten lyser denna även utanför öppettider. I staden 
Göteborg vet vi också att det lilla kan bidra till det stora. Därmed har byggnaden ett biotoptak 
som kan hjälpa till mot biologisk mångfaldhet och klimat i innerstaden.
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Cafébyggnaden ifrån Södra Hamngatans hållplats, som visar den södra fasaden.Vi ser hur byggnadens norra fasad öppnar upp sig in mot parken och besökare kan komma åt byggnaden ifrån alla riktningar.
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Flygfoto över nuvarande Brunnsparken med illustrerad cafébyggnad. Markplan, 1:50 (A1) Detalj, 1:10
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