
SEMESTERMINNEN

Konceptet vänder sig till ett antal olika boende former. Det kan exempelvis röra sig om människor som av olika anledningar lider 
av dåligt minne eller människor med ett funktionshinder som i någon omfattning minskar deras möjlighet att resa och röra på sig 
i den omfattning som de tidigare kanske gjort för nöjes skull. 

Grundidén är att gestalta en slinga som består av ett antal segment med distinkta karaktärer, som vart och ett speglar ett 
semesterminne som man kan stanna upp i. Miljöer som de allra flesta någon gång har besökt, främst platser från Sverige men även 
semestrar i södra Europa skall få sin plats. Syftet är att ge en chans att få återuppleva härliga minnen samt att forma nya 
minnesvärda stunder. De boende skall ges möjlighet att uppleva sin omgivning med alla sina sinnen. Trädgården och växthuset som 
ligger i anslutning till huvudbyggnaden skall ses som ett extra vardagsrum. Här ska det finnas plats för att umgås och för att 
koppla av. Konceptet är lätt att anpassa beroende på boendets inriktning och därmed brukarnas ursprung och erfarenheter. 
I förslaget har en stor yta tagits i anspråk men de olika segmenten kan också göras till mindre stationer där kärnan behålls. 

Ängen och det öppna fältet
Det svenska landskapet med berg, skog och öppna fält. Här 
upplever man den öppna rymden med solens strålar i ansiktet 
och vinden i håret. Ängsgräset är i lagom höjd för att man 
lätt ska kunna dra sina fingrar genom dess blommor medan man 
vandrar framåt. Ängens blommande örter ger ett rikt 
insektsliv.Ta med dig en picnic-korg under armen och en god 
vän i handen. 

Björklunden 
Med björkarna som tak vandrar man genom en limegrön korridor 
som förnimmer om vår och sommar. Genom björkarnas skira 
bladverk strilar solens strålar ner och inskränker en 
trygghet. När det regnar påminner ljudet om regndropparna på 

en av ungdomens tältdukar. 

Skogssjön
Myggor till trots så besitter skogssjöar ett inre lugn. Den 
mörkare miljön som tallar och granar bildar står i stor 
kontrast mot björklundens ljus. Här frodas blåbärsriset. 
Genom att doppa sina fötter eller smeka vattenytan med 
fingrarna upplever man känslan av att bada i en ofta allt för 
kall skogssjö. 

Odlingen 
Genom att både plantera och äta så frammanar man smakminnen. 
Odlingsbäddar på olika höjder möjliggör för alla att nå sina 
smultron, jordgubbar, tomater, morötter och örter. 
Fruktträden runt odlingen kan kanske frammana minnen om när 
man som ung pallade äpplen. 

Körsbärslunden
Sätt dig ner på en bänk och njut av den underbara doften och 
de härliga färgerna om våren. Under sommaren ger 
lövverket svalka och på våren är det dags att skörda och syl-
ta och safta. 

Exotiska lunden, uteplatsen och växthuset
Det är inte bara örter och körsbär som kan skördas under året. 
Exotiska frukter och bär i växthuset och på den södervända 
terrassen är för de flesta idag inga främmande smaker. Många 
är de som har spenderat sina semestrar utomlands och då 
framförallt kring medelhavet. Att avnjuta solmogna oliver 
sittande med fötterna nerborrade i sanden väcker härliga 
minnen om lugna semesterdagar.  
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Ängen
När man väljer att uppleva de olika sektion-
erna genom att gå medurs så börjar man med 
att gå över den öppna ängen. 

Björklunden
Här kan du stanna upp och lägga dig till ro 
och läsa en bok eller bara njuta. 

Skogssjön
Marken kring vattenspegeln är på olika höjd för att man 
enkelt skall kunna komma i kontakt med vattnet både med 
händer och fötter. 

Fältet
Låt handen svepa genom det höga gräset och 
blommorna på vardera sidan om stigen. 
Härifrån har du god uppsikt över den 
stora grönytan i trädgårdens mitt som är 
till för spontana aktiviteter så som kubspel 
och krocket.  

Odlingen
Här finns det något för alla sinnen. Här finns det plats för 
den kreative. Om du inte orkar skörda allt själv så får du 
säkert hjälp. 

Körsbärslunden
Den vakraste platsen om våren. 

Exotiskalunden
En övergång mellan de mer svenska arterna till 
den medelhavsinspirerade terrassen med tillhörande 
växthus. Här finns växter med spännande blad- och 
blomformer.  


