
Loftgång med inglasade 
uteplatser för en lång 
säsong

Befintliga träd 
och g/c-väg

Körsbärsträd som zon 
mellan privata och 
gemensamma ytor

Nya Generationsmöten
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PRINCIPPLAN Boende 1:200

SEKTION A-A 1:200 1. Hall

2. Kök

3. Allrum

4. Sovrum

5. Wc/duch/tvätt
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Vision

Målet med projektet är att bidra till 

diskussionen om ett åldersintegrerat 

samhälle. Genom att kombinera en för-

skola med ett boende för seniorer kan 

möten skapas på många nivåer. Genom att  

designa socialt attraktiva bostäder för 

äldre kan omflyttningen på bostadsmark-

naden öka.

Till detta boendet flyttar du om du vill 

ha ett liv med möjlighet till många so-

ciala kontakter i din närhet, både med 

människor i din egen ålder och barn. 

Tanken är inte att du är sjuk när du 

flyttar hit, men att du ska kunna bo 

kvar även om du får svårt att till ex-

empel röra dig.

Genom att bo här kommer du att ha många 

möjligheter till att interagera med 

barn eller bara blir uppiggad av deras 

liv och rörelse. 

Här går barn i förskola vars föräldrar 

vill att deras barn ska växa upp med 

respekt för äldre människor och få en 

naturligt förhållande till människors 

åldrande.

Här finns en utemiljö som göra att man 

känner sig fri och kan hämta kraft, med 

plats för aktivt eller passivt delta-

gande i olika aktiviteter.

Äldre och barn

Många flyttar allt längre, idag är 

det inte ovanligt att du har långt 

till både mor- och farföräldrar. 

Det naturliga mötet mellan äld-

re och barn blir mindre och utbytet 

generationer emellan blir lidande.  

EN typ av boende på äldre dar skulle 

kunna vara där det ges förutsättningar 

för möte i allmänhet men mellan olika 

generationer i synnerhet. En vardag där 

möten möjliggörs på olika nivåer men 

där man så klart även väljer avskildhet 

när det känns bäst. 

Att skapa möten

Vi möts genom aktiviteter, när vi in-

teragerar med andra, oavsett ålder.

Genom att skapa många möjligheter till 

aktiviteter bidrar vi till ett socialt 

hållbart samhälle. Aktiviteter som är 

fysiska gör att vi håller oss starkare 

längre.

Var möts man?
I entrén stöter du på dina grannar. Ge-

nom att utforma entréer som möjliggör 

spontana möten kan en socialare vardag 

möjliggöras.

Med bostadsentréer längs loftgångar med 

en balkong/uteplats i direkt anslutning 

kan spontana och kravlösa möte uppstå. 

Om dessa loftgångar (eller radhusgator 

på höjden som jag skulle vilja kalla 

det) är inglasade möjliggörs en lång 

säsong och mer samvaro. I bostäderna 

ligger även köket mot ”gatan” och man 

kan hålla uppsikt över vilka som pas-

serar.

Med en bra utemiljö känner man sig fri. 

Platser med olika karaktär för avkopp-

ling så väl som aktiviteter, för alla 

åldrar, där man kan mötas, som till 

exempel spel, odling och lek ger ytter-

ligare möjligheter till möten.

Fler fördelar
Genom att kombinera ett boende och en 

förskola kan man få både ett social ut-

bytet samtidigt som man spar yta genom 

att dela vissa lokaler som till exem-

pel matsal, ateljé, bibliotek och stora 

delar av trädgården mm. Genom tillgång 

till lekplatser på kvällar och helger 

görs även boendet mer attraktivt för 

besökande till de boende. 

Upphöjda odlingsbäddar med inmurat steg för 
små personer eller till exempel vattenkannan

Med uteplatsen i direkt anslutning till bostadsentréerna kan 
livet längs loftgången kan ge många spontana möten i vardagen. 
Genom inglasning kan säsongen göras lång.

Lekplats för seniorer, Manchester UK

Gemenskap runt måltider, och promenader
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Sova och leka ute

ATELJÉ

VATTENRUM

BYGGRUM

MATSAL - möjlighet
till möten och
föredrag av olika
slag

VARDAGSRUM

LÄSRUM/
BIBLIOTEK

Fika och äta ute

SOLA I LÄ

KÖRSBÄRSLUND - ZON MELLAN
PRIVAT OCH GEMENSAMT

BOULE

ODLING I UPPHÖJDA
BÄDDAR

BÄRBUSKAR

FRUKTODLING

ELDSTAD

PERSONAL

KYL
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FRD

KÖK DISK

BILPOOL

CYKLAR

CYKLAR

Vila vid
vatten

Lavendel

VERKSAMHET friskvård, frisör
eller liknande

Disk

Rullstols
-laddning

ÅTER-
VINNING

PARKERING

HAMMOCK
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SAND

Gunga och
klättra i
skugga
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SCEN

Öppen spis
skapar trivsel
och värme

Mellis i
skugga

LEKPLATS
FÖR ÄLDRE

AVDELNING

AVDELNING

GEMENSAMT
STORRUM

SAND

"Lilla skogen"
med glänta och
träd som tak

Vinstock

Förlängning av
"Lilla skogen"
tillgänglig
för alla

ÅTER-
VINNING

Kr
is
ti
an
 I
I 
vä
g

Å
s
b
o
g
a
t
a
n

Rullstols
-laddning

Till åpromenaden

K/FHK/FH K/FH

N

GG G

G

TM

G

TT

GG G

G

TM

G

TT

GG G

G

TM

G

TT

ATRIUM -
GRÖNA
VÄXTER FÖR
LUGN

ROSOR

RUMSLIGA
BUSKAGE

DOFT OCH FÄRG
Läsa i
skugga

RUMSLIGA
BUSKAGE

RUMSLIGA
BUSKAGE

Vattenlek av
regnvatten

Utskänkning

SEKTION D-D 1:200
Boulespel i skuggan 
av träden

”I år blir det nog många 
vindruvor” 

”Palla” frukt är 
spännande

En lugn hörna att 
njuta av solen i

”Vinbären verkar vara 
slut för i år”

”Vad gott det luktar, blir 
nog nybakat bröd till soppan”

”Undra om det fattas Asta något, hon 
brukar ju vara här vid denna tiden”

Skön vrå att slå sig ner för en prat-
stund och samtidigt hålla lite koll på 
förbipasserande

Barn och vuxna plockar vinbär i 
frukttärdgården

I väntan på en gemensam 
sångstund i matsalen

”Sociala stråket” ”Sociala stråket” 
med bland annat 
insyn till köket

En lung och vindstilla plats för 
avkoppling och dagens tidning

”Jag hinner nog 
till nästa spel om 
jag går ner nu”

ENTRÉERFÖRSKOLA

GEMENSAMMA YTOR

CIRKULATIONBOENDE

VISUELL KONTAKT

Program

Huvudentré med sittplatser i 
både sol och väderskydd. Möjlig-
het att följa livet på gatan och 
tillfälle till små pratstunder. 
Kanske ett utomhusschack att um-
gås kring.

En bra utemiljö gör att vi känner 
oss fria. 
Genom olika aktiviteter, som till 
exempel fruktlund och bärplock-
ning, möjlighet till odling, lek 
och spel med mera skapas möj-
lighet för samvaro och socialt 
utbyte. Olika zoner och rum med 
olika karaktärer gör att man kan 
röra sig i trädgården på olika 
sätt. Ett gångstråk binder sam-
man de olika delarna.

Boulebana för både stora och små. Ligger så att 
man passerar den från många håll och på bra 
uppsiktsavstånd från lägenheternas uteplatser. 

SEKTION C-C 1:200

Plan 1:400


