
vi ses vid T  LTET
Varje barockpark behöver ett trädgårdstält där kalla drycker kan avnjutas under ljumma sommarkvällar, eller en god kopp kaffe och en croissant under de 
kyligare månaderna. Och varför inte sätta sig ner under Tältets tak och tillbringa en stund med att kika på folkmyllret, medan man väntar på nästa spårvagn 
hem till Majorna. Tältet är en ny attraktiv, färgrik och trygg mötesplats mitt i Brunnsparken. Takets generösa uthäng fungerar som skydd mot solens strålar 
om sommaren, och mot regn och blåst när kylan tränger sig på. Det grönfärgade taket sträcker sig som ett artificiellt träd mot skyn, och smälter väl in i de 
omkringliggande trädens bladverk. Caféets södra, norra och västra fasad består av stora vikdörrar i glas som suddar ut gränsen mellan ute och inne när de 
öppnas upp. Bänkar för caféets gäster följer de slutna delarna av fasaden så att varje sida av platsen aktiveras, vilket även innebär att byggnaden inte får 
någon baksida för att öka trygghetsaspekterna i parken. Caféets generösa öppettider gör platsen till en trygg punkt om kvällen och den transparenta fasa-
den med sitt varma ljus från interiören fungerar som en lykta och målpunkt även när mörkret faller.

Fokus har lagts på att strama upp programmet, för att med byggnadens nätta 25m2 skapa en öppen struktur som inte är i vägen för parkens siktlinjer och 
folk i rörelse. Den transparenta fasaden förstärker parkens genomsiktliga karaktär och bidrar till dess funktion som en välkomnande mötesplats för folk 
från olika delar av staden som passerar parken dagligen.

“Vi ses vid tältet” har blivit ett nytt uttryck hos göteborgarna och Göteborgs stad har fått ännu en färgstark arkitektonisk pärla att lägga till sin stiliga palett.

YTTERTAK OVANIFRÅN
BIOMASON TEGELPLATTA 20MM
BÄRLÄKT 38X75MM
STRÖLÄKT 25MM
RÅSPONT 21MM
TAGPAP
LUFTSPALT 50MM
TAKSTOLAR I LIMTRÄ
MINERALULL 145MM
ÅNGSPÄRR
INSTALLATIONSSKIKT 45MM
RÅSPONT 21MM
LINOLJEMÅLAD TRÄPANEL 20MM

BUTIKS SKYLT
HÄNGANDE NEON SKYLT

PLATTA PÅ MARK OVANIFRÅN
BOHUS GRÅ GRANIT 20MM
GRÖN BETONGPLATTA 100MM
MARK ISOLERING 200MM
DRÄNERANDE MATERIAL 200MM

TAKRÄNNA
FÖRPATINERAD KOPPAR

VIKDÖRRAR
LACUNA EG DÖRRAR

MERCHENDISING
HYLLOR I FURU FOR DISPLAY AV 
LOKALA PRODUKTER

DRÄNNERINGSRÄNNA
CORTEN

YTTERVÄGG UTIFRÅN
STÅENDE FURU PANEL 38X75MM
BOTTENBRÄDA 25MM 
SPIKLÄKT 38X75MM
LUFTSPALT 25MM
ORGANISK VINDSKYDD
REGEL 45X145MM
MINRALULL MELLAN REGLAR
ÅNGSPÄRR
INSTALLATIONSSKIKT 45MM
GIPS 2X12,5

TÄLT I BAROCKPARKEN FLÖDEN
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PLAN 1:50

1 SOPRUM
2 TOALETT
3 OMKLÄDNINGSRUM
4 FÄLLBAR BÄNK
5 DISKMASKIN UNDER BÄNK
6 FETTAVSKLIJARE UNDER BÄNK
7 HANDTVÄTT
8 ARBETSYTA, DRYCKESKYL UNDER BÄNK
9 UGN/MICRO/FÖRVARINGSSKÅP
10 BEREDNINGSBÄNK MED KYL/FRYS UNDER BÄNK
11 ESPRESSO MASKIN
12 KASSA
13 UTOMHUS MÖBLER
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KRONE FÖNSTER FAST
45X116MM

LACUNA VIKDÖRR SKENA
45X116MM

FURU NATURLIG LINOLJA

FURU GRÖN 
LINOLJA

BIOMASON
BIO TILE

FÖR PATINERAD
KOPPAR

GRANIT
BOHUS GRÅ

PUREBOND
KRYSSFINER

LINOLJE MÅLAD FURUPANEL
20X150MM

SITUATIONSPLAN 1:500EN NATURLIG MÖTESPUNKT TAKET SOM IKON 

FASAD MOT NORD/SYD 1:50 FASAD MOT ÖST 1:50

LIMTRÄBALK
90X166MM

BIOMASON TEGELPLATTOR
54X228MM

DETALJ 1 1:10

MATERIAL PALETT

Vi har valt att arbeta med en palett som tar utgångspunkt i hållbara och innovativa material 
med ambition att begränsa klimatavtrycket. Konstruktionen är av trä med välvda takstolar i 
limträ och solida träpelare. Takets yttre lager består av BioMasons bakterieodlade cement-
plattor med en vacker och rik textur i grön nyans. Storleken och utformningen harmonierar 
väl med de omkringliggande gula tegelbyggnaderna. 

Innertaket består av linoljemålad furupanel. Det randiga mönstret är inspirerat av traditio-
nella trädgårdstält, som även förhöjer effekten av takets form. Invändiga väggar och fast 
möblemang är byggt av plywood utan formaldehydbaserat lim med en naturlig linoljebehan-
dling. Golvet är i Bohus Grå granit och blir en fortsättning av parkens ytskikt. 

All utvändig/synlig panel är fastgjord med skruvar eller dolda upphäng för en mer hållbar 
konstruktion som är lätt att underhålla och byta ut.

VY MOT SYDÖSTLIGFASAD


