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Gångtunneln under Björkhagens tunnelbanestation ligger öde. 
Det är mitt på dagen, en varm sommardag.  
Vad finns här? 
Inte mycket. 
En anslagstavla, full av reklam och annonser. 
Ett litet bylte, övertäckt med filtar.
Vems är det? Bor någon här? 
Det verkar så.
Här vill man nu bygga kafé - öppna upp för kommers och liv i den 
annars så dystra tunneln.  Vart ska då denna någon ta vägen?

Förslag
Det ena behöver kanske inte utesluta det andra? Tänk om vi istället 
skulle börja använda alla dessa outnyttjade mellanrum i staden till att 
både skapa liv och samtidigt hjälpa dem utsatta i vårt samhälle.

Med Kafé Kamrat föreslås därför ett omdanande av gångtunneln så 
att alla får plats. Här får två människor tak över huvudet och ett jobb på 
köpet, samtidigt som de boende i området får en betydligt trevligare 
gångtunnel att vistas i. Naturligtvis är omständigheterna för boende 
inte optimala, men så är tanken heller inte att man ska behöva bo här 
någon längre tid. En språngbräda ut i samhället! 

Det nya kafét blir en naturlig mötesplats där man får kontakt med per-
sonalen och sina grannar. I huvudsak är det ett “Stehcafé” där man kan-
ske bara tar en snabb espresso när man missat tunnelbanan, men här 
finns också plats för att slå sig ner en längre stund och äta. Medan man 
väntar på maten kan man ta sig en titt i kaféts bokhyllor där de boende i 
området lämnar och lånar böcker av varandra. Eller varför inte få lite in-
spiration till renoveringen genom att kika på kakelproverna som spons-
rande leverantörer ställer ut här?

Ytterligare förstärkning av kopplingen till den lokala kontexten skapas 
genom att personalen driver ett litet växthus utanför gångens västra 
öppning som genererar livsmedel till kafét/hushållet. Efter stängnings-
tid blir nämligen köket privat och kafédelen förvandlas till vardagsrum.

Utformning
Förslagets designkoncept bygger på en blandning av nytt och gam-
malt. De råa betongytorna som finns här behålls, framhävs och ställs i 
kontrast mot kakel, klinker och kopparbeklädda partier som ger ett rent 
intryck. 

På fasadväggar och väggar i kafét läggs kakel i förband som refererar till 
Markuskyrkans fasader ett stenkast härifrån. En helvit färgsättning med 
utspridda svarta plattor lyser upp samtidigt som den relaterar till bilden 
av en björkskog. Detta bidrar även det nya ljusinsläppet till, som med 
sin gröna kakelbeklädnad associerar till en trädkrona.

Socklar bekläs med en tålig, grå klinker för att minska slitage och syn-
lig smuts. På golvet i kafédelen läggs en mönstrad grågrön klinker som 
kontrast och som korrelerar till den använda färgskalan. Dessa plattor 
ges samma dimensioner och samma sättning som gatuplattorna utan-
för för att behålla anknytningen till platsen och känslan av att man fort-
farande är i tunneln.
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Lhådös Evolve
Vit/Svart Blank 
5x20 cm

Höganäs Harmony
Äppelgrön Blank 
15x15 cm

Höganäs Harmony
Mossgrön Blank 
15x15 cm

Kaffe                15        
Espresso           10
Cappucino      25
Caffe Latte   25

Macka              25        
Baguette          35
Soppa               35
Kaka               15

Höganäs
Arc Grey Matt

Casalgrande
Marte Azul Macauba
40x40 cm
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