
digitala skärmar 
för konst

överljus av 
profilitglas

uppvärmd bänk 
med förvaring av 
sittunderlag

Kaffe för alla!
Mitt i centrum av den historiska stadskärnan i 
Göteborg, omgiven av shoppingstråk, välbesök-
ta köpcentrum och bland hållplatslägen för koll-
ektivtrafik, ligger Brunnsparken. Som en av få 
gröna stadsrum inom Vallgraven är det en viktig 
mötesplats och fysisk plattform för demonstra-
tioner, torgmöten och framträdanden, men även 
en plats för rekreation och umgänge. 

Som ett centralt rum i staden är Brunnsparken 
en framträdande del av Göteborgs stadsbild och 
identitet, och dess utformning och funktion har i 
sin tur betydlig påverkan för vilka människor och 
grupper som uppehåller sig på och har inverkan 
över platsen. Vi ville ta vara på möjligheten att 
skapa ett kravlöst utrymme i stadskärnan som kan 
tillföra något till så många som möjligt och man-
ifestera en vilja i att skapa en tillgänglig stad för 
alla dess medborgare. 

Ett av projektmålen är att stärka Brunnsparken 
som trygg mötesplats genom en välkomnande kaf-
ébyggnad som i största möjliga utsträckning är 
tillgänglig för alla. Vi har med vår byggnad valt att 
tillgängliggöra Brunnsparken som en mer hållbar, 
demokratisk och socialt rättvis plats i staden. Som 
en motpol till det konsumtionsintensiva området 
som angränsar parken skall detta bli en målpunkt 
utan krav på konsumtion eller social tillhörighet. 

kaffe för alla!
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Fasad Syd 1:20



Fasad Öst 1:20 Fasad Väst 1:20

Byggnaden är formgiven för att bistå allmän-
heten. Hit kan man komma för att värma sin 
lunchlåda, låna en filt och ett sittunderlag 
för att njuta av uteserveringen, fylla en kopp 
med hett vatten för te eller nudlar, eller bara 
ta igen sig på den uppvärmda bänken som 
sträcker sig längsmed fasaden. Utöver detta 
finns en kiosk med vanligt serveringsutbud 
och billigare matprodukter, såsom pulverso-
ppa och färdigrätter som kan värmas i mikro. 
Det finns också möjlighet att få en s.k. caffè 
sospeso (en ”väntande kaffe” som betalats av 
någon annan i förskott). På baksidan av bygg-
naden, som vetter mot det närmsta hållplat-
släget, finns en allmän toalett för besökare. 
Denna fasad är täckt med skärmar för digi-
tala konstutställningar och projekt - för förbi-
passerande eller någon spårvagns-väntande 
att ta del av. 

Även om byggnadens syfte som funktion 
i staden är fokuspunkt i projektet, är det 
arkitektoniska uttrycket väsentligt för hur 
strukturen uppfattas av allmänheten. Vi har 
hämtat inspiration från Göteborgs funk-
is-arkitektur som med ett rationellt språk talar 
om ett tryggt välfärdssamhälle. Enkla former 
skapar här en lättläst och inbjudande volym. 
På norrsidan ligger kiosken inbyggd i glas, 
bredvid följer en bänk den mjukt välvda väg-
gen som bjuder in till byggnaden från det in-
tilliggande gångstråket. Där fasad möter tak 
finns ett överljus av profilitglas som sträcker Sektion A-A 1:20

sig runtom byggnaden och bildar en lanter-
na. Det lyser upp omgivningen när caféet 
är bemannat och ger mänsklig närvaro till 
parken. I övrigt är fasaden klädd i värmebe-
handlad träpanel. 

Genom vårt bidrag vill vi skapa en öp-
pen och tillgänglig plats som uppmuntrar 
till samtal och solidaritet - en plats som 
välkomnar alla människor i stadens cen-
trum. Som en sympatisk symbol och ett 
landmärke i stadskärnan bistår den sta-
dens medborgare, här finns kaffe för alla!
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Detalj, takfot 1:10
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1. torrvaror  
2. städ  
3. omklädningsskåp  
4. flyttbar vagn  
5. bänkkyl & -frys  
6. konvektionsugn  
7. diskmaskin  
8. espressomaskin  
9. uppvärmd bänk  
10. mikro  
11. vask & hetvattenkran

kaffe för alla!


