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Granitplatta som på uteserveringen/Fix 15mm
Avjämningsmassa max 45mm
Geotextil
Diffusionsöppen ångbroms
KL-trä 200 mm
Koljerngrund 208mm
Grus

Yttervägg:
Velfac 200 Energy 149 mm
Ytterfasad målad aluminiumprofil
Isolerglas på träkarm
Naturfärgad furu på insidan

Förstyvande stomme KL-trä 80 mm
Yttervägg:  Träfiberisolering 50 mm
 Vindspärr
 Velfac 200 fasadkasett 35 mm

Hörndetalj 1:10

Glastak: Raico, Therm+ 56, mm Struktural Glazing SG2
Yttertak:
Torräng, bygghöjd ca. 120 mm
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Förslaget tar avstamp i den historiskt strikta gestaltningen av Brunnsparken. Det kändes även naturligt
med tanke på det digra rumsprogrammet för den lilla ytan. Så ur den funktionella synvinkeln fanns det
inte mycket utrymme för utsvävningar. Det fick således bli en rektangulär kontainer, med en
serveringsdisk på tvären och entrdörrarrar i båda ändorna. Dispositionen tillåterer en kaffe på språng
fast spårvagnen redan är på väg in på hållplatsen när man kommer farandes från Brunnsparksbron.

Lika som gestaltningen av den strikta barockparken bryter upp det fyrkantiga på diagonalen gör
cafébyggnaden det också. Fasaden och taket i nordost tar avstamp från den intilliggande planteringen
och skjuter upp på snedden mot trädtopparna. Som ett vintergrönt träd bildar den ett nätverk av
grönska och grenverk.

Fasaden är av målad aluminiumprofil och -kasetter samt glas
på ett bärverk av trä. Husgrunden är en KL-träenhet på
koljerngrund. Transporteras på plats och anläggs med
minimalt miljöavtryck. Golvet är av samma sorts stenläggning
som uteserveringsytan. Känslan är att det är samma utrymme.
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Pulverlackerad
aluminiumbåge,
halvmatt (glans 30).
Klarlackad träyta
invändigt.
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Glasfasaderna gör att byggnaden lyser
upp parken som en lanterna. Det
lutande och fasetterade taket gör att
man ser den inbjudande träinteriören
på långt håll. Väl inne är du som på
insidan av ett träd, eller uppe i
trädkronan.

Huskroppen är indelad i två volymer. Det lägre slutna
utrymmet innehåller disk-, städ- och personalfunktionerna.
Den högre öppna volymen beredning, servering och
kundutrymmet. Kundserviceutrymmet går enkelt att
omdisponera ifall verksamheten som drivs kräver det.
Dörrpartierna går att byta plats med de lika stora
fönsterpartierna. Det går även lätt att göra om ett parti för
direkt uteservering. Tack vare de båda entréerna till
personaldelen går det att serva  uteterassen utan att ren
och smutsig trafik korsar.

Fasaderna ger olika dynamiska intryck beroende på
från vilket håll man betraktar byggnaden.
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