
ELV - En ljusare väntan

En enda lavendelplanta i trädgården eller på balkongen lockar till sig och 
ger mat åt humlor, bin och fjärilar. Den pågående förlusten av små varelser 
som sköter de avgörande ekosystemstjänsterna som pollinering och  
förruttnelse förtjänar större uppmärksamhet och omtanke. 
Insektsgifter, konstgödning och stora fält av ensidig växtlighet leder till 
att pollinatörer som humlor, bin och fjärilar klarar sig bättre i städer än på 
landsbygden. Staden erbjuder fler blommor och boplatser i trädgårdar och 
parker än på åkermark. Stockrosor, lupiner, vädd, kattmynta, lavendel, 
gräslök, rosmarin, timjan är perenner och kryddörter som producerar stora 
mängder nektar som lockar till sig de livsviktiga pollinatörerna.  
En liten insats vi kan göra för naturen och för oss själva är att göra  
medvetna val och hjälpa till där vi kan.

Cafè Björkhagen - Det medvetna valet, en liten insats.

Ett stenkast från Björkhagens tunnelbanestation ligger Nacka naturreser-
vat. Skog, sjöar, utomhusgym och elljusspår brukas flitigt av invånarna 
från Björkhagen och hela Stockholmsområdet året runt. En stor mängd 
människor passerar genom tunneln som leder till Björkhagens tunnelbane-
perrong varje dag, på väg till jobb, skola, eller för ett besök i naturreservatet. 
Caféet, beläget i tunneln har en ekologisk profil. Mat och dryck som 
serveras är ekologisk. Tidsluckorna som uppstår i väntan på tunnelbanans 
ankoms kan fyllas med en kopp te, en smörgås och ett samtal. Caféet blir 
en mötesplats i det offentliga där resenärer gör medvetna och bra val i 
förbifarten.
Caféet är byggt i tegel och trä med en interiör och exteriör i utvalt kakel
Tegel och trä har gråa nyanser som en fortsättning av betongen som 
omsluter tunneln. 
Byggnadens interiör är täckt med kakelplattor i ljusa färger. I taket är  
kvadratiska lampor placerade som sprider ett ljust behagligt sken vidare ut 
i den mörka tunneln genom håligheter i tegelväggarna.
I Caféets östra del finns ett värmerum. En kakelugn är placerad i rummets 
ena hörn och sprider en värme som långsamt leds genom genom kakel-
plattorna och värmer upp väggarna. Här kan man värma sina händer och 
fötter efter en dag i skidspåren eller grilla en korv och marshmallows efter 
en vinterpromenad. 
Under sommarmånaderna växer vildvuxet gräs i sluttningen utanför 
caféets västra del där kryddörter och perenner rika på nektar är planterade.  
I sluttningen intill caféet står ett par bikupor som tillhör caféet.  
Tambin samlar nektar från området och honungen används och är till 
försäljning i caféet. I byggnadens östrra del, intill värmerummet odlas örter 
som timjan och gräslök. En behaglig doft för människor och små djur.  
Det varma skenet från värmerummet vintertid, surret av bin och doften av 
blommor och kryddörter under sommaren gör väntan på tunnelbanan och 
det som skall komma till en ljusare väntan. 

Vinter

Det är minus 15 grader. I snön pulsar skridso- och skidåkare mot tunnelbanan 
för att ta sig hem. I gången under tunnelbanan lyser det från värmestugan 
i caféets östra del. I kakelugnen är en brasa tänd. Här sitter rosiga vuxna 
och barn för att värma fingrar och fötter i väntan på tunnelbanas ankomst. 
Det är inte viktigt att kliva på tunnelbanan som kommer om några minuter 
men beslutet är lätt att ta i stunden då utgången leder direkt till perrongen.   
I caféets västra del sprider lamporna i taket ett behagligt ljus som påminner 
om solljus. Här sitter tågresenärer från olika delar av staden och samlar på 
sig ljus under ett långt vinterhalvår. 

Sommar

Tunnelbanan kommer om 9 minuter. I caféets västra del surrar humlor och 
bin. I gräset står bikuporna med öppna munnar och väntar in ett antal tama 
bin som kommer med nektar. Solitärbin lever fritt bland blommorna tillsammans 
med fjärilar, myror och andra insekter. Det är varmt i luften, solen lyser 
stark på förmiddagen. I värmestugan är kakelugnen vilande under denna 
tid på året, rummet är svalt och en behaglig tillflykt från värmen utanför. 
Hinken med blåbär från skogen vilar på platsen bredvid. Tunnelbanan  
lämnar perrongen ovanför tunneln, nästa tåg avgår om 9 minuter. 
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Insektshotell
I byggnadens västra del finns ett insektshotell. 
Tegelväggen utgörs av ett antal tegelstenar med 
runda hål i som ger en torr, varm och skyddad 
boplats för insekter och pollinatörer. Intill väggen 
är en mindre odlingsbädd placerad där perenner 
och kryddörter rika på nektar växer. Dessa erbjuder 
näring och skydd. 
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1. Avlastningsrum för skidor, pulkor etc. 
2. Värmerum
3. WC
4. Serveringsdisk 

1.2.

4.

3.

N

Vita prickar
 (Specialtillverkad)
147x147 mm 
Exteriör, tak och vägg i gångtunnel

Blå nr 1. 
(Specialtillverkad) 
147x147 mm 
Interiör, vägg och trappa 

 

Turkos nr 1. 
(Specialtillverkad)
147x147 mm 
Interiör, golv

Blå nr 2.  
(Specialtillverkad)
97x97 mm 
Interiör, fönster- dörrkarmar 
och sittplatser

Turkos nr 2.  
(Specialtillverkad) 
97x97 mm 
Interiör, serveringsdisk 

Löv
Återvunnet kakel 
i gröna nyanser
Interiör, golv

Robert A.M. Stern  
collection 
Horizon Crackle
220x220 mm
Interiör, vägg

Cerasarda, Sardinia 
collection
Bianco Playa 
254x294 mm
Turchese Abbamar 
254x294 mm 
Interiör vägg, golv, sittplats

Hexagon 
96x96 mm 
Interiör, WC


