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Hand i HandSituationsplan / Trädgårdsplanering

Sinnesupplevelser och trädgårdsnjutning året runt

Hur man finner vägen hit från Storgatan i väster och Dackegatan i öster syns tydligt. En bred 
plattlagd gång kantad av träd och prydnadsrabatter leder fram till entréerna i öster och väster. 
Här finns sittplatser i söderläge för den som väntar på att hämtas. Från gatan skymtas även de 
båda trädgårdsentréerna, välkomnande med grindarna öppna in till Hälsoträdgården. Sikten, 
orienterbarheten och upplevelsen av att känna sig trygg i området är viktig. Därför finns det inga 
skymmande buskage, utan stora träd, som man ser under, och låga marktäckande planteringar av 
buskar och perenner. 

Centralt placerad lig-
ger Hälsoträdgården väl 
skyddad och inramad av 
byggnaderna och med 
direktkontakt till restau-
rangen. Trädgården är lätt 
tillgänglig, men spelar även 
en viktig roll som vacker 
och stimulerande utsikt från 
bostäder, verksamheter och 
terrasser. Utformningen är 
mjukt rundad och organisk 
till formen, i motsats till de 
raka strikta byggnaderna, 
för att bilda rum för aktiv-
itet, kontemplation och 
möten. De ovala och runda 
ytorna i olika storlekar bildar 
bersåliknande platser med 
olika identitet och kara-
ktär, för att stimulera sin-
nena och minnena. Genom 
trädgården mellan platserna 
löper en slingrande väg, 
med gott om sittplatser för 
vila och samtal. 

Samlingsplatsen utanför restaurangen domineras av den stora blodboken och nyttjas för midsom-
marfirande, musikevenemang, glöggstund mm. Här finns ett porlande vattenspel, plats för konst 
och för midsommarstång, flaggstång och julgran. Längs stigen österut ligger Doftträdgården med 
pergolan fylld med klätterväxter och upphöjda odlingslådor med kryddväxter. Här finns växter av 
väl utvalda arter, som lockar till sig vackra fjärilar på sommaren. Fortsätter vi vägen söderut förbi 
vårdpersonalens uteplats och genom apelgången syns grinden in till “den skyddade trädgården”, 
som är anpassad för dementa personer. Trädgården är omgärdad av en spaljé för att minska oro-
ande intryck. Avdelningen har ett stort uterum mot öster, och en omgärdad plats i söder med per-
gola och liten gräsmatta. I trädgården finns även odlingslådor och sittplats i både skugga och sol. 

Fortsätter vi söderut längs stigen, når vi snart lusthuset eller paviljongen, som fungerar som väder-
skydd i ruskigt väder eller bara som skugga för solen. Paviljongen blir ett vackert blickfång i fonden 
och kan med en försiktig effektbelysning även ge prydnad under årets mörka timmar. Ängen intill 
fylls av prästkragar och blåklockor innan den, efter att blommorna fått fröa av sig, slås för året. 
Där paviljongen ligger och i södra delen av trädgården får naturmarken ta överhanden, för att ge 
besökaren en upplevelse av skog och samtidigt ta hänsyn till ett mindre skötselbehov. I sydvästra 
hörnet av trädgården, dolt bakom träden, finns utrymmen för kompost, funktionsytor etc. Går vi 
förbi den västra trädgårdsentrén passerar vi körsbärslunden för att slutligen nå uteplatsen igen. 
Blir den slingrande vägen för lång finns genvägar för att korta av färdvägen. Gångvägarnas olika 
markmaterial visar vägen.

Trädgården är öppen året 
runt och är utformad för att 
ge prydnad under alla årstid-
er. Våren fylls med körsbärs-
blommor och mängder med 
lökar under träd och i rabat-
ter. Sommaren pryds med 
många gammaldags växter 
såsom rosor, flox och liljor, 
som samsas med klätterväx-
ter på spaljéer och pergolor. 
Senare sprakar bladen av 
höstfärger för att när vintern 
kommer ge frost och snö 
på grenar och kvarvarande 
fröställningar. 

All distribution, godshantering och sophantering till kvarteret sker från Dackegatan och från norra 
sidan av byggnaden. Här finns generöst med plats för av- och pålastning samt akutintag och ga-
rage för ambulans och teknikfordon. Eftersom gårdens marknivå sänks till bottenplanets får denna 
våning mer ljusinsläpp än idag. Den östra gården mot norr, med marknivån en våning högre, 
medger godshantering och lämning/hämtning. Med hänsyn till utsikten från omkringliggande 
bostäder och verksamheter utformas gården även med uteplats, stora träd och frodig grönska.

Skala 1:400  0 m 10 m 20 m 30 m 40 m
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Hand i HandDisposition befintliga byggnader

PLAN 30  Västra huset

Ambulanspersonal
Jourlokaler för ambulansverksamheten föreslås finnas kvar i samma läge som nu. Det finns en när-
het till akutintag och nytt garage.
Verksamhetsledning
Ledning samt sekretariat har placerats centralt i västra huset ”mitt i verksamheten”. Denna placering 
möjligör en effektiv inre kommunikation samt en exteriör entré.
MVC +BVC
MVC + BVC Samlokaliseras till nya loakler i plan 30. Plats för barnvagnar finns utanför BVC. 
Vårdcentral / Distriktssköterskor/Telefonrådgivning
Distriktsköterskorna och telefonrådgivningen flyttar upp till plan 30 ovanpå apoteket. Här har de en 
egen entré mot hälsogallerian.
Trapphus plan 30
Ett generöst pausrum/ utställningsrum/ väntrum tillskapas i trapphuset. Delar av trapphuset är öp-
pet i vertikal led.

PLAN 30  Mitthuset

Sjuksköterskor
Sjuksköterskor / läkemedelsförråd/sköljrum mm finns centralt placerat vid trapphuset.
Äldreboende adm mm
Div kontor för samordnare mm finns här liksom en mindre övernattningslägenhet för anhöriga. I 
anslutning till övernattningslägenheten finns ett handikapp WC / bad som ligger neutralt tillgäng-
ligt.
Tvättstuga / Post
En centralt placerad tvättstuga finns i trapphuset. Postboxar placeras i trapphuset.
Personallokaler
Omklädningsrum/ vilrum och Café/pausrum ligger centralt placerat i plan 30.  Alla har mindre än 
100 m till omklädningsrummen och personalcaféet.
Hår och fotvård
En ny hår och fotvårdsenhet ligger också längs hälsogallerian.
Biståndshandläggare
Biståndshandläggarna finns i västra delen nära huvudentrén i väster. Midre samtalsrum och förråd 
kan placeras intill.
AVD 4 reserv
Utrymmen som ersätter de som skulle avsättas till annan verksamhet finns reserverat mot öster. 
Planlösning i samråd med beställaren.

PLAN 20

PLAN 40

PLAN 20  Västra huset

Vårdcentralen
Vårdcentralen ligger kvar i nuvarande lokaler men entre flyttas mot hälsogallerian.
Ett nytt väntrum ligger i direkt anslutning till entrén. Läkarexpeditioner och undersökningsrum kan 
placeras på annat sätt efter brukarens behov. Nytt akutintag. Lab ligger kvar. 
Psykiatrimottagning
Psykiatrimottagningen ligger bakom apoteket och har fördelen av både en huvudentre via hälso-
gallerian och en diskret entre från gårdssidan.
Apoteket
Apoteket ligger kvar i samma lokaler men får nu entre via den nya hälsogallerian.

PLAN 20  Mitthuset

Kök
Köket ligger mitt i anläggningen. Bra angöringsmöjligheter och kort avstånd till källsortering. Ev 
komposteringsmöjligheter i anslutning till soprum.
Matsal
En matsal finns centralt placerad med en vacker utsikt över hälsoträdården. Matsalen är husets pri-
mära träffpunkt. Matsalen kan samverka med konferendelen vid behov. Ett inglasat uterum finns  
utanför mittdelen.
Konferens
Konferensrummet ligger lätt åtkomligt i hälsogallerian. Närhet till matsal/café. Rummet kan indelas 
i 3 mindre rum.
Sjukgymnastik
Sjukgymnastiken flyttas till nya lokaler i hälsogallerian.  placeringen är attraktiv och möjlighet till 
angöring från flera olika håll är möjlig. Träningslokalen är större än den nuvarande.  5 behandlings-
rum med vacker utsikt mot hälsoträdgården.
Vaktmästeri
Vaktmästeriet ligger mitt i anläggningen med kontakt till hälsogallerian och lastgården. I huvud-
byggnaden finns kontor med överblick över lastgården samt verkstad och förråd. I garagelängan 
återfinns övriga förrådsbehov.  Ett skärmtak löper längs inlastning till vaktmästeri och kök.
Tekniska utrymmen
Utrymmesbehov och placering efter samråd med beställaren.
Städcentral
Städcentralen ligger mitt i hela anläggningen. Inredning efter samråd med beställaren.
Kapprum
Ett kapprum med WC och RWC ligger i anslutning till Matsalen.
Garagelänga
Ambulansgarage och övriga förrådsbehov ligger med enkel trafikseparerad angöring från lastgår-
den. Alla dessa rum har rullport. 
Garagelänga
Ambulansgarage/ambulanstvätttvätt  och en liten expedition ligger samlat i garagelängan, med 
kort avstånd från jourrum och akutintag.

PLAN 20  Östra huset

Svepningsrum, kylrum m fl
Bef lokaler renoveras.

Div förråd
En översyn av reellt behov  och relevant placering i samråd med beställaren. Vi förutsätter att det 
nya äldreboendets förvaringsbehov skall kunna lösas i gamla avd 4 förrådsutrymmen. 

Terapi
I samband med sammankopplingen av byggnaderna och skapandet av ”hälsogallerian” har terapins 
lokaler delvis flyttats västerut.  Lokalerna blir ljus och har en direkt kontakt ut mot hälsoträdgården.
Läget i huset gör att de boende har som mest 75 m till lokalerna.

Hjälpmedelsförråd
Verksamheten finns kvar i nuvarande lokaler. De nya förbindelsvägarna i huset gör att läget är cen-
tralt med flera angöringspunkter.

Avd 1 Demensboende
Vi föreslår att avd 1 flyttas från Västra huset till Östra. Detta läge i markplan har en mer rofylld plats.
Vi föreslår en bostad för de dementa som i princip motsvarar det övriga nya äldreboendet. Lägen-
hetstypen är i princip vårt alternativ 2. Vissa smärre justeringar till bef förutsättningar måste givetvis 
göras.  huvudentrén är från Dackegatan eller via hälsogallerian.
Läget möjliggör en skyddad/inglasad uteplats mot dackegatan och en direkt utgång mot hälso-
trädgården. Trädgårdsentrén gör att de boende kan ta mindr promenader i sällskap med anhöriga 
och personal. 

PLAN 30  Östra huset

Björken
Björken och Najaden ligger intill varandra och utrymmesgränsen kan vara lite flytande efter behov. 
Verksamheten har egen entré från huvudentrén vid Dackegatan. Bef hiss och lastbrygga behålls 
och kan fungera som inlastning av förbrukningsmaterial. Björken ges två uteplatser en på vardera 
sidan av huset. Genom lpaceringen i gamla avd 4 ges verksamheten en självständig karaktär sam-
tidigt som inomhusförbindelse åstadkommits med den övriga anläggningen. En mindre ombygg-
nad, ev för att skapa större rum kan åstadkommas efter samråd med beställare/brukare.

Najaden
En ny huvudentré från Dackegatan tillskapas och en ny förbindelse till nybyggnaden. Vi förutsätter 
att verksamheten kan använda bef rumsorganisation.

Ny huvudentre mot Dackegatan
En ny huvudentré från Dackegatan tillskapas och en ny förbindelse till nybyggnaden. Angöring 
med servicefordon och handikappfordon kan göras i direkt anslutning via den nya infarten. 
Ett antal nya parkeringsplatser har också placerats i direkt anslutning.

AVD 5 Kastanjebacken
En ny huvudentré från Dackegatan tillskapas och en ny förbindelse till nybyggnaden. I samband 
med att den nya huvudentren byggs slopas en del mindre rum som ligger i vägen för den nya för-
bindelselänken ”hälsogallerian”. Sammanbyggnaden med det nya äldreboendet gör att dagrum-
men flyttas ut med nya fönster mot södr och rehabträdgården.

PLAN 40  Västra huset

Folktandvård
Ytmässigt kan folktandvården fungera bra på plan 40.  Med den nya hissen och trapphuset får folk-
tandvården en central placering.

Teknikutrymme
En översyn av tekniska system sker i samband med verksamhetsförändringar. Vi förutsätter att en 
del av utrymmet kan avstås till det nya trapphuset.

Huvudgrepp

Vårdcentralen
Vårt förslag har vissa strategiska huvuddrag. 
Vi har kanske gått lite längre än vad som är 
tänkt men vi ville ändå försöka lägga tillrätta 
ett förslag som vi själva tror är den bästa lös-
ningen för Tingsryd på kort och lång sikt.

1) Vi vill riva flera av de föråldrade byggna-
derna som nu förbinder byggnaderna.
2) Vi vill skapa ett nytt ljust luftigt och inspire-
rande stråk som förbinder alla verksamheter.
3) Vi vill försöka att renodla landstingets 
vårddel och kommunens boendedelar i olika 
hus.
4) Vi vill trafikseparera tillfarter, speciellt an-
göring av gods.
5) Vi vill skapa sveriges trevligaste hälsoträd-
gård mitt i hjärtat av anläggningen

PLAN 30
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Hand i Hand

PLAN 20

Servering /Dagrum

Bad

Rum

Hall

TV/Dagrum

RWC

Linne

Kontor

Balkong

PLAN 10
Tekniska utrymmen som uc och fläktrum samt förråd placeras här.

PLAN 30

PLAN 40-60

Typplan

Bostadsplanen 40-50-50 innehåller 3 x 16 lä-
genheter.
De förbinds med gemensamt uppglasat trapp-
hus. Från trapphus kan man nå alla husets 
viktigare funktioner inom 50 m.

Varje bostadsplan har två korridorer med var-
dera 8 lägenheter. Den böjda korridoren gör att 
man inte upplever den huset så storskaligt och 
institutionsaktigt. Från mitten av dagrummet 
kan man ändå ha en överblick över hela kor-
ridoren. 
Dagrum med TV och matsal sträcker sig tvärs 
över huset så att man kan få dagsljus från två 
håll. En expedition ligger i direkt anslutning till 
dagrummet. 

Varje plan en egen bred balkong utanför dag-
rummet.

Extra utrymningstrappor finns i vardera änden 
av korridorerna.

WC Städ

123456 Planer Nybyggnad

Skala 1:200 0 m 10 m 20 m 30 m 40 m
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Hand i Hand

FASAD MOT NORR

FASAD MOT SÖDER

SEKTION

GÅRDSPERSPEKTIV

123456
Gestaltning Nybyggnad 
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Hand i Hand

Lägenhet Typ 1a
35 m2

Lägenheten är utformad så att den håller för olika behov i olika skeden av tillvaron. 
Det sora bostadsrummet har fyra hörnen med olika karaktärer. 

Kökshörnet med kyl, disk, mikro och överskåp.

Matvrån /läshörnet/ handarbetes hörnan har fönster i två väderstreck och ger ett vackert ljus i 
rummet under olika tider på dygnet.

Sittvrån kan möbleras med en liten soffa och en stol för besökande. Med lite stämningsfull belys-
ning kan man skapa en vardagsrumskaraktär.

Sovhörnet kan möbleras på två olik sätt med bibehållen funktionalitet. Från sovhörnet som ligger 
på diskret avstånd från det stora fönstret har man ändå en fin kontakt ut.

Lägenheten har en hall med skjutdörrar och flexibel inredning. Badrummet har förutom den van-
liga RWC utrustningen ett linneskåp och en tvättpelare. Tvätten skall kunna skötas av en rullstols-
bunden person. Vid ökat vårdbehov kan lägenheten kompletteras med mobila eller fasta lyftar.

Lägenheten uppfyller alla krav man kan ställa på en modern och funktionell lägenhet.

Övriga planlösningar i huset samt modell o perspektiv är baserade på denna lägenhetstyp

Lägenhet Typ 1alternativ sänguppställning
35 m2

Lägenhet Typ 2
33,5 m2

Lägenhetstyp 2 är en något smalare och djupare variant som är 1,5 m2 mindre. Denna ty har in-
gång från hallen vilket en del föredrar då det kan ge en mer bostadsliknande lägenhet.

Vändcirkel
rullstol

Vändcirkel
rullstol

Funktionsyta för
omsorgsarbete

Vändcirkel
rullstol

Vändcirkel
rullstol

Funktionsyta för
omsorgsarbete

Vändcirkel
rullstol

Vändcirkel
rullstol

Funktionsyta för
omsorgsarbete

Vändcirkel
rullstol

Vändcirkel
rullstol

123456 Lägenheten

Skala 1:50 3 m 4 m 5 m2 m0 m 1 m


