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Förslaget ämnar att möta och knyta samman de två sidorna på platsen: själva Brunnsparken med dess folkliv samt gatan med dess kommunikationer och rörelse. 

Byggnaden ligger därför långsmalt utsträckt med längdsidorna samt ett baldakinliknande takutsprång åt ömse håll. Mot parken och uteserveringen finns huvudentrén 

och ett ståbord i form av en bänk i fasad där man kan stå en stund och fika. Mot gatan finns en serveringslucka för förbipaserande eller andra som bara vill ta något 

på stående fot. Den nya cafébyggnaden rymmer dessutom några sittplatser för gäster, med utsikt mot parken samt mot bussar och spårvagnar. Personalens del är 

utformat för att ha överblick över omgivningen åt tre håll och har god kontakt med besökardelen. Utformningen av inredning och arbetsytor är rationell så att placering 

av inventarier och utrustning är möjligt att flytta om men i dagsläget finns en sida för beredning separerad ifrån ytor för smutsig disk. I under- och överskåp finns plats 

för förvaring och mot besökardelen och entrén, dit även leveranser kommer, öppnar man enkelt upp med bänkhöga svängdörrar som kan öppnas upp till 1,2 meter fritt 

mått. Längst bak i personaldelen finns personal-WC med ett förrum där man kan dra för och bland annat byta om. Delen för gäster uppfyller tillgänglighetskrav, medan 

personaldelen inte anpassats för rullstolsburna eftersom tjänsten antas innefatta många moment och arbetsuppgifter som är svåra att utföra som rullstolsburen. Skulle 

det behövas kan man relativt enkelt bygga om WC, förrum och soprum för att rymma RWC och ett något grundare soprum.

Byggnadens huvudkropp är en enkel volym som breder ut sig centrerat på byggrättens längd, med symmetriska takutsprång åt längdsidorna. Den är utformad som 

en lätt träkonstruktion på en betongplatta på mark som inte gräver sig ned i mark mer än det maximala 550 mm. Innergolvet i slipad betong möter mark för att dels 

tillgängliggöra byggnaden och dels knyta ihop utsidan med insidan.

 

Fasadens panel är även den i trä i form av stående brädor i, på ett miljövänligt vis, genomimpregnerad gran med minimal sprickbildning och en spårbredd på ca 50 mm, 

vilken ger en fin detaljeringsgrad för att förstärka byggnadens nätthet. Panelen är i övrigt obehandlad med sin naturliga träfärg, som med tiden grånar lätt, och har en 

underhållscykel på ca 50 år. Träpanelen stämmer även fint ihop med parkens sittbänkar med liknande dimension samt med träbron ett stenkast bort. Detaljer, såsom 

karmar, bleck, handtag, ståbord, baldakin- och takfotsplåt med mera är utformade i mässing. Mässingens guldkliknande ton är tänkt att tala med viktiga element på 

platsen, som till exepel planteringslådor, gatlyktor och den stora fasadklockan på Norra Hamngatan. Glaspartierna är indelade i höga glasytor i en jämn rytm med karmar 

även de på ca 50 mm bredd. På gaveln mot Johanna i Brunnsparken sitter ett runt fönster. Samtliga glaspartier går att stänga om genom vikbara, halvt genomsiktliga 

fönsterluckor i träribbor likt fasadpanelen, vilka när verksamheten är öppen står uppställda mot fasad. När byggnaden är stängd dras de i stället för över glaspartierna 

som då täcks med ribbor, så att man endast skymtar in i och genom byggnaden. Den är då helt insvept i sin vertikala träskrud, men alltså med viss transparens genom 

ribbornas mellanrum. Det platta taket täckts med sedum för att ta emot dagvatten och därigenom undvika dropp från takutsprången vid regn.

Förhoppningen är att cafébyggnaden ska kännas öppen och tillgänglig, smälta in på platsen och samtidigt berika Brunnsparken och ge den det den saknat. Och att stå 

där och hålla länge. 
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