
KORSBOENDE
- låt min väg korsa din



Stig, 72 som är gammal trädgårdsmästare 
ansvarar för växthuset och de nya 
appelträdsplanteringarna. 

Kanske kan Maja, 4 gå på förskola där också 
hennes morfar bor?

Liam, 2 har inga mor- eller farföräldrar. Men 
på sin förskola har han. 

Gun, 75 som aldrig fick några barn, eller 
barnbarn stortrivs med att 1 g/veckan få 
ansvara för sagostunden. 

Kim, 80 har sin dotters familj i USA och han 
har ingen möjlighet att resa dit längre. Därför 
valde han ett Korsboende.

Korsboende kombinerar äldreboende med 
förskola. Genom att föra samman äldre och 
barn i en och samma byggnad bidrar vi till 
båda dessa gruppers bättre välmående 
och hälsa. Rummen arrangeras på det 
sättet så att barn och äldres vägar möts. I 
det dagliga schemat ingår gemensamma 
aktiviteter såsom lunch, fruktstund, utelek, 
trädgårdsskötsel och sagostund. 

Att exponeras inför något annat, något 
främmande, bidrar till en större förståelse 
och acceptans för andra och gynnar 
samhället i stort. Det kommer också vara 
en mer yteffektiv lösning då dessa grupper 
samsas om utrymmena. I personalstyrka 
kommer det också ha positiv effekt då 
flera av de äldre kan hjälpa till med vissa 
uppgifter mot att de få bo lite billigare. 

Varje äldre person som väljer att bo här 
får sitt egna rum som rymmer dess privata 
behov. Det finns plats för säng och det 
kommer finnas toaletter i varje rum. Detta för 
att ändå upprätthålla en känsla av sitt privata 
krypin där man kan få ha sina egna saker 
och kolla på sin tv en stund på kvällen innan 
läggdags. Varje rum har också en västvänd 
uteplats med ingen insyn för att kunna 
dra sig tillbaka på kvällen och njuta av lite 
kvällssol då alla barnen gått hem. Rummen 
har också stora och djupa fönsterbräden 
med mycket plats för krukor. De stora 
gemensamma utrymmen utnyttjas effektivt 
under dagen då barngruppen är där. På 
kvällen används ytorna inte lika effektivt men 
skapar en helt annan känsla i huset med 
bara äldre kvar. En luftig och lugn känsla. 
Det ger en extra dimension till de äldres 
boende. 

Huset står på en skogstomt med skog runt 
omkring. Lekplatsen utomhus är i skogen 
och den är inhängnad med ett staket. 
Utanför huset innan man kommer ut i skogen 
kommer det finnas ett växthus. Det finns 
bänkar att sitta på här. Dessa finns här 
framför allt för de äldre. Då behöver inte 
vissa gå ut hela vägen utan kan ta på sig 
tofflor bara och gå ut i växthuset men ändå få 
känslan av natur. Utanför växthuset kommer 
det också finnas bänkar. Där kan också de 
äldre sitta och se barnen leka i skogen. Högt 
upp i träden kommer det sitta fågelholkar 
och fåglarna kommer kvittra. 
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