
Scematisk placering av entréer 

I anslutning till entrén finns gemensamma 
lokaler som de boende passerar till och från 
sina lägenheter

Central gård varifrån trappuppgångar nås. 
Detta för att uppnå rörelse som uppmuntrar 
spontana interaktioner boende emellan

Gemensam entré

Vår ambition är att visa hur en närmiljö skulle kunna se ut med  
utgångspunkterna att öka social samvaro och skapa stimulerande 
utomhusmiljö. Miljön ska bejaka sinnena och uppmuntra till vardaglig 
aktivitet och spontant umgänge. Vi tänker oss en trädgård utformad 
med hänsyn till människors olika förutsättning för rörelse, räckvidd, 
syn och doftsinne, en gård för alla! Nedsatt rörelseförmåga ska inte vara 
ett hinder för trädågårdpyssel, jordgubbs- och äppelplockning, eller 
rabattrensning. Detta ska möjliggöras genom varierande nivåskillnader 
i trädgården. Konceptet kan fungera såväl på en liten innegård i staden 
som i större park eller trädgård angränsande till särskilt boende, 
sjukhus eller förskola. 
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Utgångspunkter

Vårt förslag - nivåträdgård

Människor har i grunden liknande krav på boendemiljön. Många 
gånger finns det större likheter mellan individers krav än specifika 
åldersrelaterade krav. Dock går det att hitta vissa gemensamma 
förändade villkor som ger upphov till nya behov, för gruppen äldre.
 
Exempel på förändringar för gruppen äldre kan vara:

•	 mindre hushåll
•	 sämre ekonomi
•	 förändrad social situation i förhållande till arbete, familj, 

aktiviteter m.m 
•	 nedsatt rörelseförmåga                  ökat behov av aktiviteter, social 

samvaro och stimulerande utomhusmiljö i sin närhet
•	 mer fri tid

Med erfarenheter från arbete inom äldreomsorgen har vi 
uppmärksammat följande:
•	 många upplever stor ensamhet ofta kopplad till försämrade 

möjligheter att röra sig från hemmet, både på grund av nedsatt 
rörelseförmåga samt trötthet och sjukdom.

•	  många önskar sig mer utomhusvistelse än de ges möjlighet till 
idag.

•	 många uppskattar liv och rörelse i sin omgivning, vad som 
händer utanför fönstret spelar stor roll. 

•	 Hur mycket man uppmuntras till umgänge med sina grannar 
beror till stor del på hur miljön är utformad. Här spelar tex 
portens placering och rörelsen till och från lägenheterna en 
avgörande roll, likaså gårdens utformning och möjlighet till 
umgänge på andra platser än i lägenheten. Vi tänker här på 
gemensamma lokaler vars innehåll kan förändras utifrån de 
boendes intressebehov. Dessa skulle kunna vara:

•	 ett större vardagsrum med allt från dagligt umgänge till plats för 
fester som inte ryms i de boendes lägenheter

•	 läsplatser och minibibliotek med de boendes böcker och 
möjligheter till gemensamma tidningsprenumerationer m.m

•	 multimediarum
•	 ateljé/verkstad
•	 vinterträdgård 
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SEKTION 1:20

Rabatter för blommor och bärplantor på 
många olika höjder möjliggör att fler kan ta 
hand om och njuta av dessa. Såväl i stående 
som sittande ställning. 

Sittmöjlighet i gräs i 
behaglig höjd för de som 
har svårt att sätta sig på en 
gräsmatta.

Upphöjda bärbuskar - bär nås utan 
att man behöver böja sig

Växtlighet på högre nivå - kan erbjuda känslan 
av att sitta på en äng även för dem som har det 
svårt att komma ner till marknivå

Fruktträd på lägre nivå - så frukter nås från 
olika höjder


