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Ombygning og udvidelse af plejecenter fra 30 utidssvarende boliger til 70 nye og
moderne plejeboliger. Plejeboligerne er placeret i tæt tilknytning til store sammenhængende terrasseområder og parkprægede friarealer.
Anlægget har 3 overordnede fokusområder: tilgængelighed, sanselighed og aktivitet. Alle beboere er givet mulighed for at komme ud i det daglige og har uanset
mobilitet lige og nem adgang til friarealernes tilbud – tilgængelighed for alle er en
forudsætning for et oplevelsesrigt liv i det fri.
Sanselighed er anvendt som omdrejningspunkt for de oplevelser og muligheder vi
forestiller os kan være til stede i friarealerne. Vi lægger op til, at intense og varierede sanseoplevelser bliver en del af hverdagen for beboerne og personalet på
Lions Park, så hver dag bliver særlig.
Aktiviteterne er koncentreret omkring en række temahaver. I LYDHAVEN skabes
lydoplevelser med planter, der selv ved ganske svage vindpåvirkninger giver lyd
fra sig. Fuglebad og foderbræt tiltrækker småfugle, som ved deres bevægelse og
sang skaber liv i haven. I DUFTHAVEN giver smukt blomstrende roser og lavendel meget intense duftoplevelser. I FARVEHAVEN sættes fokus på de varme
gule og gyldne farver og disses lilla komplementærfarve. Samtidig er der valgt
planter, som har en historie, der strækker sig bag ud i tid, så gode minder kaldes
frem. BALANCEHAVEN er forskellig fra de andre sansehaver, i det den forudsætter en mere aktiv medvirken fra den besøgende. Havens overflade sammensættes af forskellige belægningsmaterialer – hårde som bløde – så den besøgende
får taktile oplevelser og udfordres på balancen.
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Højbede på de bygningsnære terrasseområder kan blive en del af aktiviteterne
på Lions Park, hvis de tilplantes med f.eks. snitblomster (til brug i fællesstuerne)
og krydderurter og persilledyrkning (til brug i den daglige madlavning).
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