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Vid en första anblick utstrålar cafébyggnaden något vardagligt och bekant. 
Dess symmetriska yttre samspelar med Brunnsparken och Palace Hotells 
mer pampiga drag och står självklart på platsen. Samtidigt för den tankarna 
bort, till en stuga på svenska landsbygden eller kanske ett hus i någon 
japansk by? Genom glaset anas ett upplyst inre och du blir nyfiken på att 
veta mer…

Fasadernas panel av gran har regelbundet utstickande panelbrädor 
som framhäver husets tydliga struktur som fortsätter upp genom hela 
byggnaden. Panelbrädorna blir även dekorativa element i mötet med de 
utstickande takfötterna eller där de bildar konsoler under bänkarna vid 
serveringsluckorna. Panelen är upplyft från marken och landar på en sockel 
i betong, medan entrédörrarna och det stora glaspartiet i aluminium tillåts 
gå ned i mark runt hela den västra husgaveln. Taket är klätt i zinkplåt 
och taklanterninen likaså för att minimera behovet av underhåll på mer 
svåråtkomliga delar. Den lätta konstruktionen och den modulära layouten 
gör att huset lämpar sig väl för att tillverkas på annan ort.

Planlösningen är tredelad där de två publika entrédörrarna på varje långsida 
minimerar risken för en otrygg baksida. Den bemannade disken mitt i huset 
skapar dessutom uppsikt över tre av husets sidor genom serveringsluckorna 
och det stora glaspartiet. Den uppstickande taklanterninen lyser upp taket 
och omgivande träd på kvällen.

Cafébyggnadens publika del öppnar upp sig helt mot stråket som fortsätter 
tvärs över parken och vidare över Brunnsparksbron. Layouten har tagit 
intryck av klassiska barer i exempelvis Italien och Spanien. På båda 
sidor om passagen finns sittplatser, ena i barhöjd och den andra i normal 
bordshöjd. Typen av sittplatser är extra generös för personer som besöker 
caféet ensamma då den uppmuntrar till integration med personalen eller 
erbjuder utblickar över parken och Södra Hamngatan. Samtidigt erbjuder 
serveringsluckorna ett snabbt och enkelt alternativ för besökare att ta med 
sig en fika i farten eller för att sätta sig på uteserveringen i parken.

Beroende på den specifika verksamhetens önskemål finns olika sätt att 
utnyttja paviljongen på. Serveringsluckorna öppnas upp efter behov och 
bemanning, för att kunna ge snabb service mot uteserveringen i parken eller 
för att erbjuda en take away-kaffe vid hållplatserna på Södra Hamngatan. 
Likaså kan entrédörrarna hållas öppna efter hur det passar verksamheten 
bäst. Just de två dörrarna möjliggör även för ett tydligt kösystem vid 
tillfällen då caféet är extra välbesökt genom att besökaren tillåts gå in ena 
vägen och gå ut från den andra. 

Men en regnig dag kanske du kommer in i caféet när det inte är några 
andra besökare där. Du låter blicken vandra över väggarna och det oväntat 
spatiösa rummet. Från taklanterninen flödar ljuset in och avtecknar sig på 
väggarna på ett sett som du inte upplevt innan. Du andas ut, beställer en 
kaffe vid bardisken och låter tankarna flyga iväg.
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UNDER TAKREGEL

HÄNGRÄNNA
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