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Workshop 

Vad är hemma för mig? 

Hur ser jag på mitt eget åldrande? 
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till privat
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Att mötas 
med respekt
och integritet

Tänk att få ha ett dagis i sam-
band med boendet! 
Viktigt att man känner att man fortfarande 

har någonting att göra, lite uppgifter 
och press på sig. samtalsgrupper
En plats jag känner mig trygg på. 

Negativa bilder kring åldrande och äldreboenden. 

Institutioner och inte hem. 
Jag vill få en kontinuitet i boendet, att 

kunna tänka att här skulle jag vilja bo! 

Att tillåta sig själv när man är frisk 
att veta att man kan få åldras och 
bli skröplig här!

Hemma är basen för allting 
annat.  
Böcker, sällskap och samvaro, att få 
mogna som människa. 
Mänsklig gemenskap!

Kombination av det privata och 
det kollektiva. Mycket ska vara tillåtet. Att 

ha en katt som ligger och spinner i 
knät är hemma för mig.

kunna gå på gymnastik eller att vara ute och 
röra mig i naturen

gemensamhetslokal 

Kravlöst, att bara få vara. 
Jag går aldrig i tofflor någon annan stans än 
hemma. 

Hemma är också där min fru 
bor, att få vara tillsammans. 

Viktigt att det är vackert!
njutbara platser, natur, vatten och luft. 
Hem är inte bara huset, utan det som händer 
och har hänt i huset. 

Människor, barn och barnbarn. 
Utrymme för sig själv. 
Balkong, söderläge och solnedgång!

finns kvar. Den lilla späda rosen-
busken eller knoppen är inte borta 
i mig. När jag gick till bussen dag fanns den här 
kvisten utanför vår dörr, och den var så vacker, täckt 
av iskristaller, och sedan tog jag fler som stack upp 
ur min ryggsäck, och jag stötte till folk och när jag 
kom fram så tappade jag nypon och trampade på 

dem. Så lite handlar det också om att ta plats, 
som jag tycker är viktigt också.

Hemma för mig är att kunna se natur utanför 

fönstret. Nyponväxten har alltid haft stor 
betydelse för mig. Jag kommer ofta tillbaka till vil-
drosor, taggiga rosor, blommande roser. 

Jag vill ha vilda roser omkring mig, och jag ser 

symboliken i att allt finns i den 
här rosenbusken - årsringar, allt 

Hemma är att kunna påverka min 
omgivning så att jag påminns 
om vad som är viktigt för mig.

Är man frisk eller sjuk? 

Våning 1
Entré
Samlingssal
Filmrum
Reception
Verkstad
Ateljé
Tvättstuga
Förråd
Omklädningsrum
Serviceutrymmen

Våning 2
Restaurang
Allsångsterrass
Storkök
Bar
Två gemenskaps-
lägenheter
Personalutrymmen
Förskola med fyra 
avdelningar med 
egen entré
Lekplats, boulle och 
odling på tomten

Våning 3
Två st grupp-
boenden -
18 lägenheter 
Vardagsrum
Kök
Spelrum/bibliotek
Innergård
Terrasser

Våning 4
Två st grupp-
boenden -
18 lägenheter 
Vardagsrum
Kök
Datarum
Terrasser

Våning 5
8 gemenskaps-
lägenheter - 
3 st omkr. 45 kvm
3 st omkr. 55 kvm
2 st omkr. 70 kvm
Vinterträdgård
Solterrass med 
ingång till badet

Våning 6
6 gemenskaps-
lägenheter -
2 st 45 kvm
1 st 51 kvm
2 st 61-70 kvm
1 st 100 kvm
Bad och 
omklädningsrum
Solterrass

Aktivitetsrum 
för alla

Samband
Kommunikation

Lägenheter
Privata rum

Mötesplatser 
för hela grenen

Utblicksplatser
Medarbetarpunkter

Danssal

Pedagogiskt  kök
Matsal

Gym/rehab

Minispa

Motionssal
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Bar

Friskkvård

Musikrum
Scen
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Internet-
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Rosenträdgård SkogsparkLekpark

Kiosk

Lek och spelrum

Vinter-
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Vardagsrum

Vardagsrum

Matrum

Matrum

Matrum

Matrum

Kök /
matrum

Kök /
matrum

Kök /
matrum

Kök /
matrum

Förskola
4 avdelningar

Gemenskapslägenheter
8 st

Gemenskapslägenheter
8 st

Friskhem
4 “10:or”

Medarbetare

Verkstad
Ateljé

Referensgrupp:
Ingemar, född -37. Pensionär, tidigare elitgymnast. Bor på Värmdö i 
radhus. 
Gudrun, född -29. Pensionär/deltidslärare. Bor på Södermalm i 
lägenhet. 
Marika, född -48. Projektledare. Bor i Nacka i villa.
Björn, född -47. Musiker. Bor på Värmdö i lägenhet.
Eva, född -49. Dramapedagog. Bor på Värmdö i lägenhet.
Fiddeli, född -36. Pensionär, tidigare pedagog. Bor på Lidingö i villa.
Roger, född -42. Civilingenjör. Bor i Nacka i villa 
Lena, född -48. Pensionär, tidigare biträdande rektor. Bor på Värmdö 
i radhus.
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