
Cafébyggnaden är en lykta - en trygghetsskapande närvaro av mänsklig 
omsorg. Byggnadens cylindriska överdel ansluter gestaltningsmässigt 
till de nya gatlyktorna i Brunnsparken. 

Parklyktan bidrar med en ställföreträdande mänsklighet även när 
platsen är mer eller mindre obefolkad. Den som står intill en lykta är 
aldrig helt ensam.

Runt byggnaden löper fönster som fungerar som skyltfönster i miniatyr. 
Dessa låter sig befolkas av spår av caféts aktivitet och befolkar på så vis 
även de sidor där servering inte pågår. Caféts privata delar insynsskyddas 
av skärmväggar bakom glaset.

Cafébyggnaden nöjer sig med en storlek om 18 kvm för att bibehålla 
siktlinjer och skapa en relation mellan hållplatserna och uteserveringen. 
För beställningar öppnar sig caféet åt syd och öst. Därmed aktiveras 
den östra ytan mellan café och blomlåda.

Den centrala idén bakom gestaltningen är att förankra ett nytt kafé i en 
redan brokig miljö med vad som redan finns på platsen. När det börjar 
mörkna lyser vår lykta upp tillsammans med gatlyktorna och skapar en 
slags familj som tillsammans vakar över stadens mest centrala park.

I brunnsparken lever alla möjliga slags varelser. De flesta är människor eller duvor och vissa är av ett annat släkte. 
De talar sitt egna lilla språk - lyktorna. När människorna talar, gapar och sjunger så håller sig lyktorna med mer subtila uttryck.

Det är på natten de vaknar och lyser upp, medan de på dagen sover. Det är på natten vi önskar deras sällskap. Då vaknar de - för oss och för varandra.
De lyser, värmer, och de talar. Och likt människorna har de en drottning - Café Parklyktan.

1. Vy från Brunnsparkens mitt, där caféet 
syns konversera med sina likar bland parklyktorna.

2. Vy från där spårvagnsläge C, en av riktningarna till vilken caféet öppnar sig med en enkel serveringslucka i kioskanda för enklare köp att ta med.

3. Flygvy. Situationsplan 1:500. Plan, 1:50.
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3. Konceptskiss i fiktivt perspektiv



Byggnaden är uppdelad i en nedre ortogonal volym och 
en övre cylinder bestående av fyra bockade glaspartier, 
till utseende lika glaset på gatlyktorna intill. Ett isolerat 
bjälklag mellan delarna gör det möjligt att få smäckra 
glasdetaljer i cylindern. Reflektiva material i cylinderns 
inre sprider ljuset från en lykta monterad i cylinderns mitt. 

Fasaden har en stomme av trä och består till största delen 
av isolerglas med träkarmar. Inre avdelningar utförs som 
lättväggar. Taket täcks av plåt.

Grunden utförs som platta på mark med sockelbeklädnad 
av klyvna gatstenar av granit till utseende lika gatstenen 
runt byggnaden.

Vid stängning kan fasaden täckas av skyddsjalusier med 
aluminiumlameller, medan cylindern kan fortsätta lysa 
fritt.

Aggregat och ventilationskanal är placerat ovanför caféts 
sop-, omklädnings-, och diskrum. Från- och tilluftsintag är 
placerade ovanför dörrarna. 

Materialförteckning: massivträ, plywood, glas, betong, 
granit, takplåt.

Fasad mot norr, 1:20.

Fasad mot väster, 1:20.

Sektion A-A, 1:20. Sektion A-A, 1:20.

Fasad mot väster, 1:20.

Fasad mot öster, 1:20.
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Teknisk beskrivning
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