
VAD? 
Dandelion Lawn/Milk, från Contemporary tiles
VAR?
Övre delen av väggen och taket i caféet. 
VARFÖR? 
Den gröna, hexagoniska keramiken skapar känslan 
av att befinna sig i en stilla björkdunge. 
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Motto: vi ses i Dungen!

VAD? 
Marmormosaik, från Sessemo
VAR?
Stolar och pallar i caféet
VARFÖR? 
Symboliserar björkstammens skiftande karaktär 
och växer upp som stammar ur golvet

VAD? 
Floor 10, 300x600 samt 200x800,
från Kakelspecialisten
VAR?
Golv i caféet, samt yttre väggar i tunneln. 
VARFÖR? 
Ljusar upp och skapar trygghet

VAD? 
Floor 20, 300x600, från Kakelspecialisten
VAR?
Markbeläggning i tunneln, utanför caféet 
VARFÖR? 
Den mörkare nyansen tillåter en högre 
belastning av gångtrafikanter. 

VAD? 
Corten
VAR?
Cafédisken, samt taket på serveringen 
VARFÖR? 
Slittåligt material som bryter av kaklet och ger 
värme och karaktär.

VAD? 
Träpanel
VAR?
Nedre delen av väggen i caféet.
VARFÖR? 
Mötet mellan keramiken och träet utgör en 
naturlig övergång och ett mjukt avbrott.
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- Möten -
Genom att ersätta en passage med en knutpunkt 
skapas en ny mötesplats för alla invånare i 
Björkhagen. Café Dungen öppnar upp nya möjligheter 
för alla sorters möten, långa som korta. 

- trygghet -
Den nya verksamheten aktiverar tunneln under 
en större del av dagen och kvällen. Hit är alla 
välkommna, oavsett om det gäller en take away-kaffe 
till tåget eller en längre fikastund i den gemytliga 
serveringen.

- Ljus -
Med ljusa material och varm belysning blir tunneln 
en trygg målpunkt snarare än en mörk passage. Café 
Dungen blir en välkomnande lykta av ljus och värme.

-VAr?
Björkhagen, Stockholm, Sverige

-VAD?
Pendelstation, take away,  café

-VeM?
Pendlare, barnfamiljer, pensionärer

Till Björkhagens tunnelbanestation kommer barnfamiljer, 
pendlare, pensionärer och alla där emellan. 
Det som idag är en mörk och sliten passage upp till 
pendeltåget ska bli en ljuspunkt och en knutpunkt för 
alla invånare och besökare i Björkhagen. 

Café Dungen skapar en gemensam mötespunkt för 
invånarna och en grön oas som erbjuder trygghet 
och en välkommen värme för alla besökare och 
förbipasserande. 
Vi ses i Dungen! 

BJÖRKHAGENT


