
CAFÉ AROM

Som ett steg i arbetet med att göra Brunnsparken till en mer inbjudande mötesplats för 
göteborgare, ämnar Café Arom att skapa en naturlig plats och knytpunkt för förbipasserande i den 
upprustade parken. Ett komplement i klassisk och subtil stil till de grönytor som bryter den 
myllrande stadsmiljön runt omkring.

På insidan har caféet en T-formad planlösning med varumottagning, torrförråd och soprum i direkt 
anslutning till personalentrén och byggnadens baksida som går mot vägen. Toalett, möjlighet till 
ombyte, personal- och städskåp ligger separat och nås från en avskild dörr inne i byggnaden. 
Byggnadens centrala del huserar själva caféverksamheten som hanteras ur en servicelucka i 
framsidans glaspartier, och i själva lokalen finns plats för samtliga nödvändigheter ett modernt café 
kan tänkas behöva.

Café Arom är placerad i linje med Brunnsparkens rektangulära form, och framsidan är således 
vänd några grader väster om norr. Denna fasad, med sina stora fönsterpartier, fångar upp dagens 
ljus medan ett smalare fönster som går från golv till tak på den västra sidofasaden släpper in 
eftermiddagssol. På toaletten har ett takfönster placerats för att öppna upp rummet, utan att 
personalen ska känna sig obekväm över att någon utanför kan titta in. Detta fönster är, som taket, 
vinklat åtta grader för att även det släppa in eftermiddagssol, och dessutom tillhandahålla extra 
avskärmning mot högre byggnader på andra sidan gatan. Fönstret bryter också det annars 
ortogonala formspråket.
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CAFÉ AROM

Utvändigt knyter fasaden an till nyklassicism och kända byggnader som finns 
i området. Inte minst Gustav Adolfs torg som exempelvis huserar Stadshuset 
och Rådhuset, men även i andra delar av Göteborg såsom Härlanda fängelse, 
numera kulturhus. Dekorativa pilaster och ett övre band som vilar på dessa 
sticker ut från den släta fasaden och ger kroppen en känsla av stabilitet och 
lugn. Skivor av fibercement klär väggarna och en lätt kulördifferens mellan de 
två fasadskikten syftar på att öka kontrasten utan extra byggnadsmaterial. Slät 
textur förenklar yttre skötsel när smuts och avgaser oundvikligen börjar göra 
sig påminda i den trafikerade miljön. Byggnadens pulpettak är klätt med plåt, 
och lutningen öppnar upp mot caféets framsida med tillhörande servicelucka 
och uteservering i mitten av parken.

Brunnsparken är en plats som sett ett flertal verksamheter komma och gå; Järnvågen flyttades och 
lämnade plats åt en park med hälsobrunn, sockerbruket blev Hotel Palace, och nu finns en idé om ett 
litet café vars form skulle kunna liknas vid just en fyrkantig sockerbit. Idag är Brunnsparken 
huvudsakligen en öppen plats som knyter ihop stadskärnan åt alla håll, men den har länge saknat det 
där lilla extra. Café Arom välkomnar den som är på språng eller som bara vill ta en fika i lugn och ro. 
En sockerbit till kaffet kanske? 

Materialförteckning:
Skivor av fibercement i inre och yttre skikt

Läkt och reglar, konstruktionsvirke C14
Vindskydd, isolering och ångspärr

Takplåt, aluminium
Glaspartier, fem stycken

Betonggrund
Kulörexempel inre fasadskikt S 0505-Y
Kulörexempel yttre fasadskikt S 0601-Y


