
perspektiv från nordväst

flygvy

laterna magica 1/2

1. kylmonter
2.    beredningsbänk
3. torrförråd
4. kyl/frys
5.    städ
6. soprum
7.     välvt tak i serveringsyta

Förslaget vill skapa en cafébyggnad 
som är tydligt igenkännbar och 
med en egen identitet i stadsbilden. 
Paviljonglik, lätt och luftig. 
Samtidigt också stark och med en 
permanent karaktär i sin gestalt.

Önskan om transparens och ge-
nomsikt har styrt byggnadens ut-
formning. Glaspartier med vertikala 
trälameller skapar en tydlig volym 
samtidigt som det bevarar siktlinjer 
mellan de omgivande stadsrummen. 
Taket,  med  sin tydliga kurvatur, 
vilar lätt ovanpå lamellerna. Den 
dekorativa plåtfrisen längs takfoten 
ger en detaljering när man kommer 
nära. 

En cafébyggnad i Brunnsparken har 
möjlighet att tillföra innehåll och 
platsskapande till sin omgivning. 
Därför har vi valt att utforma bygg-
naden med ett tydligt inre rum, med 
en liten serveringsyta som kan bli 
en stark rumslig kärna i parken och 
en destination i staden som fungerar 
året om. Om sommaren växer bygg-
naden ut med uteserveringen och 
dubbeldörrar som kan ställas upp. 

Det ger förutsättningar till verksam-
heten att skapa ett kvalitativt inne-
håll, och möjlighet till förändring av 
innehållet över tid. 

Caféets volym ljussätts försiktigt 
inifrån sen kväll och nattetid efter 
stängning,  det  ger  trygghet till 
parken när byggnaden står där och 
glöder som en lykta. Träinteriören 
färgar ljuset varmt.
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perspektiv från syd

Byggnaden kan i de flesta delar för-
tillverkas på annan plats. Vägg och 
tak byggs i element med isolering 
och beklädnad färdig. Glaspartier och  
inredningsdelar  tillverkas på fabrik. 
Det ger kort byggtid på platsen och 
god  ekonomi.  Plåtslageriarbetets 
detaljer blir en signatur för bygg-
naden och utförs på plats av duktiga 
hantverkare.

Takkonstruktionen byggs med tak-
stolar av limträ, formskurna och 
påsalade för att forma det svängda 
yttertaket, och serveringsytans välv-
da innertak. Takets form ger också 
möjlighet att dölja ventilationsteknik 
ovanför personalytan.

Materialen är enkla och klassiska, 
valda för att ge hållbarhet, tåla högt 

slitage och möjliggöra god förvalt-
ningsekonomi. Det är också material 
som kan underhållas och renoveras, i 
stället för att behöva bytas ut. 
Hållbara, tåliga och vackra material 
ger  grundförutsättningen  för  en 
begränsad  miljöpåverkan  och ett 
begränsat klimatavtryck över bygg-
nadens livslängd.

Materialförteckning:

Stomme:   
Grund:

Fasad:     
Tak:               
Glaspartier:    
Golv: 
Innerväggar:    
Innertak:          

Träreglar och limträ
Betongplatta med kantbalk av albabalk, 
isolerad med lättklinker 
Hyvlad träpanel, klarlackad alternativt målad
Falsad slätplåt av zink 
Stålglaspartier med vertikaler av trä. 
Mönsterlagt klinkergolv
Träpanel, klarlackat
Träpanel, klarlackat
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