EMNEBLAD – plejecenter

LANDSKABSARKITEKTERNE ROSKILDE

Nyvangsparken, Kalundborg
Bygherrerådgivning for ombygning og udvidelse af plejecenter til 44 nye og moderne plejeboliger. De nye plejeboliger erstatter 33 nedrevne plejeboliger.
I disponeringen og detailindretningen af de udendørs anlæg tages der højde for,
at en del af beboerne er demente. De specifikke faglige krav i den sammenhæng
er drøftet og konkretiseret i samarbejde med plejecentrets ledelse og har haft
direkte indflydelse på udformningen af flere af anlæggets delelementer. Hensynet
til de demente beboere prioriteres samtidig med, at der sørges for, at beboere
med nedsat mobilitet og behov for hjælpemidler kan komme ud i det fri – brug af
kørestol og rollator skal ikke være en forhindring for at deltage i udelivet. Samtlige
haverum indrettes derfor, så de som minimum overholder krav om tilgængelighed
i henhold til DS 3028.
Nyvangsparkens muligheder for udeliv sammensættes som en kombination af
fysiske aktiviteter og nydelsesfuldt ophold, hvor behovene for fysisk aktivitet og
ren og skær afslapning går hånd i hånd. Muligheder for at begive sig ud på kortere eller længere gåture er indbygget i anlægget. Disponeringen gør det muligt for
den enkelte at tilpasse de daglige tures længde efter mobilitet og behovet for
oplevelser.
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Anlægget rummer adskillige siddemuligheder. Ophold i sol eller let skygge på
beskyttede pladser giver mulighed for at nyde det udendørs samvær med personale, beboere og pårørende. Er der behov for at samles i lidt større selskaber er
der disponeret for at 15 til 20 personer kan mødes omkring bordene i forbindelse
med mærkedage.
Anlæggets beplantning sammensættes så årstidernes variation opleves fra de
tidligste blomsterløgs fremkomst til det farverige løv i efteråret. Gennem planterne
gives en særlig karakter til anlæggets enkelte dele.
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