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Uppgiften under första läsperioden av “Housing and the built environment” är att
presentera ett förslag till nytt äldreboende för 98 personer på Kaggeledsgatan i
Härlanda, Göteborg. Lokalerna ska förutom äldreboende även innehålla ett hospice
samt vanliga lägenheter designade speciellt för äldre människor. Dessa lägenheter
behandlas inte i detta projekt utan blir en uppgift under nästa del av ”Housing and the
built environment”.
Projektet kommer att ske i samarbete med Göteborgs kommun och äldrevården i
Härlanda. En viktig del i kursen är att studenterna ges möjlighet att träffa
representanter från verksamheten, brukare, förvaltare och processansvariga under
kursens gång.
Tomten vid Kaggeledstorget är geografiskt mycket strategiskt belägen för ändamålet.
Den erbjuder även en del utmaningar som innebär ett extra stort värde i ett
studiesammanhang: Den ligger i kuperad terräng och har dessutom en storlek som
innebär att man förmodligen måste dela den med andra intressenter. Projektet i sin
helhet och även studenternas arbete bör ta hänsyn till dessa faktorer samt ytterligare
funktioner, såsom hemtjänstlokaler, dagvård, leveranser, sophantering mm.
Arbetet kommer att utföras i grupper om ungefär tre studenter (andra gruppstorlekar
kan diskuteras). Eftersom tiden är knapp för ett så omfattande och komplext projekt
kommer den största delen av tiden att användas för ritsalsarbete kompletterat med
föreläsningar.
Slutpresentation och kritik kommer att hållas på MedicHus i Lillhagsparken 19-20
oktober. Presentationen ska göras med syftet att presentera för representanter från
äldreomsorgen, personal och äldre. Det är således en viktig del av kursen att
diskutera hur projektet bäst presenteras för denna målgrupp.
Presentationen ska innehålla:
Situationsplan för hela tomten, inklusive byggnad för vanligt boende.
Planer, fasader och sektioner efter egen bedömning.
Detaljerad presentation av ett rum/lägenhet för att visa miljö och användning.
Detaljerade presentationer av intressanta delar av byggnaden efter eget val.
Texten ska hels skrivas på Svenska för att enkelt kunna förstås av allmänheten.
Slutpresentationen ska vara både på planscher (storlek A1) och som PowerPoint.
Detta projekt kommer också att visas på en nordisk konferens i Stockholm i
november 2006.

