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FIKASTÄLLET

Arkitektoniskt koncept
Våran intention med projektet är at skapa ett ställe för paus och avslappnad i 
Brunnsparken, som i sin arkitektoniska gestaltning i ett nutidigt formspråk ingår 
naturligt i sina omgivningar i den urbana parken. 

Våran idé kommer från naturen med inspiration i blomsterknoppen som öppnar 
sig och slår ut sina blad och avslöjar sitt mottagande inre.

Detta har vi löst med en stark geometrisk figur, dekorativt formad och av 
grönmålad stål. Dom yttre väggarna slås upp och avslöjar sitt inre som i nästa lag 
framstår i glas och blank rostfritt stål. Innerst inne ser man dom varma lackerade 
väggarna av björk.

Dom öppnade yttre väggarna blir till et tak för kunderna man kan stå tryggt 
under och njuta sin kaffe på de tre långsidorna av caféet, både mot parken 
och uteserveringen, och mot gatan mens man väntar på spårvagnen. 
Cafébyggnadens fönster är tvådelade, var den nedre delen kan skutas upp 
framför den övre delen, alt efter årstid och väder kan caféet vara mer eller mindre 
öppet.

Dom yttre väggarna är dekorerade med ett hålmönster som understreckar 
geometrin i väggarna genom dessa hål vil ljuset filtreras som genom trädkronorna 
i parken, samtidig kan konstljuset från caféets inre lysa genom de samma.

Arkitektonisk lösning
Caféet har en enkel och funktionell formgivning. Som personal tillgår man 
byggnaden från öst, genom ett mindre entréområde/varumottag kan man tillgå 
toalett med ombyte, soprum och lager, och själva försäljningsrummet/köket. 

Alla väggar och dörrar framstår i lackareda kryssfinérade plattor av björk i stora 
format, arbetsbänk mv. Framstår i rostfritt stål och golven är med glaserade kakel 
– så alt är lätt att rengöra.

Vi föreslår konstruktioner i stål för att hålla byggnaden relativt lätt, både 
av hänsyn till funderingen (max 55 cm) och möjligheten för prefab av hela 
byggnaden. Stålkonstruktionen är uppbyggd av enkla specialprofiler i det yttre, 
mens dom dolda konstruktioner i bottenplatta och tak är IPE- och RHS-profiler.

Bottenplattan görs tung av hänsyn till byggnadens stabilitet, som ytterligare 
förstärks med betonggolv ock längs den yttre kanten av plattans konstruktion.
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