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Organisation
I stort disponeras byggnaden med ett serviceplan i
bottenvåningen samt den utåtriktade lokalen i anslutning till
entrén. I direkt anslutning till entrén ligger
handikapparkering, övrig parkering ligger nedanför
terrassen/ entr´platsen.

Inlastning och sophämtning samsas på byggnadens
entréplats. På entréplanet samlas administration och
sjuksköterska samt övriga gemensamma funktioner;
tvättstuga, pausrum, omklädning, lägenhetsförråd och
fastighetsteknik.

De fyra bostadsvåningen ligger upplyfta på servicevåningen
med bra utsikt och ljusförhållanden. Indraget med utsikt
över det gröna sedumtaket ligger bad och SPA-avdelningen
samt ventilationsrum.

Ekonomi och ekologi
Byggnaden har en enkel geometri och rationell uppbyggnad
med beprövade material och konstruktioner. Välisolerade
fönster med solskydd och välisolerad och hållbar fasad gör
byggnaden energisnål och långsiktigt ekonomiskt hållbar.

Material
Byggnaden uppförs med betongstomme och tegelklädda
betongelement.
Graniten på terrassen framför huset dras in i byggnadens
entréplan.
Golv kläs med ekplank i bostäder och gemensamma ytor.
Kök och våtrum har heltäckande yta av plastmatta.
Sänkta tak i bostäderna och personalavdelningarna för
installationer, i övrigt utan undertak. Bygganden
helsprinklas.

Gunborg

Ett snyggt vårdboende för personligheter.

Tomten och programmet
Tomten har en grundläggande självklar kvalitet med sina
berghällar och tallar. Den är svår att handikappanpassa
utan stora ingrepp, men vi ser stora kvaliteter i utsikten
över träd och hällar. Rumsprogrammet är omfattande i
förhållande till tomtens storlek, den byggrätt som finns i
planen tas helt i anspråk.

Det framtida vårdboendet är i direkt anslutning till vad som
kan bli en fin naturpark och vi tar fasta på vikten att skilja
på privata uteplatser och offentligt rum. Man ska fortsatt
kunna ta sin promenad i naturområdet utan att känna att
det privatiserats. De boende ska å andra sidan inte sitta på
sin uteplats och känna sig trängd av förbipasserande.

Allt detta leder till slutsatsen att bygga på höjden och att
forma en skulptural volym som passar i terrängen.

Prioriteringar
Vi har valt att följa avdelningsstorleken med 10 boende.
Större avdelningar ger negativa effekter; det blir opersonligt
och anonymt. Mindre avdelningar ger sämre ekonomi och
kräver en sammankoppling mellan två eller flera
avdelningar i ett plan vilket inte får plats på tomten. En
viktig uppgift vi gett oss är att samtliga boende ska ha
tillgång till både morgon- och eftermiddagssol, i den privata
bostaden och i de gemensamma rummen.
Byggnaden har en varierande rumslig miljö som
uppmuntrar promenader och underlättar orienterbarheten.

Genom att ge byggnaden en lite skev, nästan triangulär
form så fångas sydvästsolen som nordbor längtar efter.
Varje avdelning har två balkonger; en i sydost och en i
sydväst.
En entréplats/ trädgård närmast huset lockar ut de boende
till en promenad eller rullstolstur i solen.
Gemensamhetslokalen annonserar sig tydligt mot
trädgården.

Flygbild

 LOA BTA
Markplan  707
Lokal med pentry 67 
Personal och kontor 189 
Teknik, inlast, soprum uteförråd 52 
Lägenhetsförråd 205 
Trapphall  120 
Summa 633 
  
Bostadsplan 1-4   662
Lägenheter 350 
Personal  20 
Kök, frd, städ  41 
Allrum och myshörna 95 
Hall 95 
Summa plan 1-4 2404 2648
  
Plan 5  125
Bad 41 
Teknik  35 
  
TOTAL 3113 3480
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Avdelningarna
En avdelning är uppbyggd av två motstående block med
vardera fem bostadsrum. Genom att placera blocken skevt
och förskjutna mot varandra formas en mellanliggande hall
med varierade rumsformer. Rummen kan kopplas till
dubbletter där så önskas. Det glasade trapphuset står
centralt i hallen och möjliggör rundgång.
Bostadslängorna har antingen morgonsol eller
eftermiddagssol. Som två poler i vardera änden av hallen
ligger allrum/ matsal i sydväst och soffhörna med eldstad i
sydöst. Personalens rum ligger i anslutning till köket i norr.

Rummen
Rummen är enkla och prydliga. Pentry läggs i hallen vilket
ger ett ostört harmoniskt rum. Franska fönster tar in sol,
utsikt och fågelsång. Sirliga blommönstrade metallräcken
hindrar fall.

Typiskt våningsplan skala 1:100

Bild från lägenhet

Bild från allrum

Bild från mysrum
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