
Brunnsparken ska färdigställas. En plats för ett
smycke är satt. I ett sammanhang som andas
tyngd, beständighet och historia placeras en
tydlig och stark form som är en reflektion av
former som redan återfinns i parken. De
spetsiga vinklarna är en tydlig flört till både
områdets planformer och dess urbana möbler.
 
Den föreslagna byggnaden består av två
tydliga element i form av boxen och det
veckade taket som landar lätt på marken i två
sidor. Taket gör att fasaden öppnar sig
diagonalt åt två håll, och möjliggör öppningar i
densamma.
 
Byggnadens materialpallet hålls enkel, där
fasaden består av enbart två material: Glas
och koppar. Uppdelningen mellan materialen
är också enkel, där taket kläs i koppar, medan
den underliggande boxen glasas in.
Glaset som klär fasaden varieras i opakt,
frostat och klart beroende på vilka funktioner
som befinner sig innanför. Det frostade och det
opaka i en vit färgskala.
Koppartaket andas en självklar exklusivitet,
men har också en stark koppling till en
traditionell byggnadsestetik som man hittar i
omgivande bebyggelse. Det är också ett
material som åldras vackert. Den ärgade
plåten utvändigt kommer att ge byggnaden en
tyngd, samtidigt som formen på taket har en
tydlig modern prägel. Då kopparen följer med
taket även invändigt så kommer den råa,
varma och reflekterande ytan finnas kvar
invändigt, och kommer gå att ana innanför den
glasade fasaden. 
 
Funktionsmässigt innehåller byggnaden enligt
programmet ytor för lättare matberedning,
servering genom fasaden, omklädning för
personal samt avfallshantering. Servering kan
ske både på byggnadens södra sida (mot
busshållplatsen), men framför allt mot parken
och uteserveringen.
 
Kvällstid belyses byggnaden med fördel och
kommer även då vara ett blickfång från långt
avstånd.
 
Brunnsparken har blivit komplett. Och med lite
fantasi har också kopparmärra fått sin
pandang här på torget…
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Yttertak och takfot kläs med
bandfalsad kopparplåt

Glasfasad
Structural glazing

Undertak kläs med
bandfalsad kopparplåt
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