
Önskemål 

CAFÉ 

• Tidlös design och en känsla av att Caféet alltid varit där. 
 

• Besökaren ska känna att kaféet tillhör/är del av ett kulturhistoriskt museum men inte 
någon “konservering” utan en trivsam, attraktiv och relevant miljö för dagens 
besökare/gäster. 
 

• Hållbarhet och materialkänsla är viktigt. 
 

• Byggnadens historia (kulturmiljö/arkitektoniska kvaliteter eller material) ska tas 
fram/tillvaratas och kanske i vissa delar återställas som en fond för den nya 
inredningen. 
 

• Kaféet ska vara en barn- och familjevänlig miljö men där det också finns möjlighet för 
enskilda gäster eller sällskap på upp till fyra personer som vill äta eller fika lite 
avskärmat/ostört. 
 

• En definierad lekhörna som ger överblick från medföljande vuxna men ska inte 
“störa” andra. (Disposition av rummet.). 
 

• Vi önskar belysning som både ger en god arbetsmiljö vid disk, kassa, ev 
buffé/salladsbord och andra “arbetsstationer” för personalen. 
 

• Vi önskar belysning för besökare/gäster som kan varieras efter dygnet: klar belysning 
för lunchgäster som sedan kan sänkas och bli lite mer intimt på kvällstid. 
 

• Tillgänglighetsanpassad miljö som är “naturlig” t ex bord med bordshöjd där rullstolar 
lätt rullas under samt solida möbler med breda säten och ryggar samt 
armstöd/karmar. (Kan vara en blandning.). 
 

• Diskar ska vid betalning och annan interaktion mellan besökare och personal ha en 
nedsänkt del för personer i rullstol, barn och kortväxta, eller en annan lösning: “Alla” 
ska kunna nå och se att betala eller ta emot mat och dryck. 
 

• Inomhus önskar vi krokar/hängare för ytterkläder.  Se ovan: “Alla” ska kunna nå att 
häng upp och ta ned sina kläder. 
 

• Vi önskar fina/snygga integrerade kontrastmarkeringar, belysningslösningar och 
annat lämpligt ur tillgänglighetsperspektiv. 
 



• Vi önskar ljuddämpning förslagsvis med absorbenter som både kan vara både 
absorberande och “fungera” som design/struktur/konst eller för att definiera 
rumsligheter, typ Offecta. 
 

  



INNERGÅRD 

• Ta till vara och lyft fram det historiska värdet i miljön, och på så sätt upplevelsen av 
just detta. (Innergården är förklarat byggnadsminne.) 
 

• Hållbarhet och materialkänsla är viktigt. 
 

• Flexibilitet i rumslighet och disposition eftersom innergården ska användas som en 
integrerad del av vårt kafé för alla åldrar, samt en plats för event, mingel, 
framträdanden och andra aktiviteter.   
 

• I rumslighet/disposition ska tillgänglighet och framkomlighet vara en integrerad del.  
 

• Förlängd säsong under vår och höst med regnskydd och värme.  
 

• Permanent samt flyttbar grönska/växtlighet. 
  

• Bevattningssystem.   
 

• Sittplatser för event, totalt 100 gäster inklusive utomhusserveringen.  
 

• I planeringen av sittplatserna/sittutrymmet ska tillgänglighet och framkomlighet vara 
en integrerad del. 
 

• Smart, mysig och funktionell belysning för evenemang som sker kvällstid.  
 

• Flexibel och flyttbar utomhusdisk (bar)  
 


