Tillaga fyri hjúkrunarheimili á Höfn í Hornafirði

4049 m²

8.570 m²

Útsýni frá innri garði

Hjúkrunarheimili er fyrst og fremst heimili, hófst því nálgunin á verkefninu út frá þeim
punkti. Lagt er mikil áhersla á þau sterku sálrænu tengsl milli einstaklingsins og náttúru,
að nýta þau náttúruöfl sem eru í kringum okkur og þá örvun sem þau hafa á heilann og þar
með einnig þau heilnæmu áhrif sem það hefur á líkamann. Sú hugsun var sameinuð með
spurningunni “hvað er heimili?...” Flestir sem búa á stöðum líkt og á Höfn eru með sterka
tenging við hið ytra, að komast auðveldlega í tengsl við náttúruna. Eftir að hafa ferðast um
bæinn þá var áberandi að mikið var af einka görðum og lágum byggingum sem verða oft
persónugerð af íbúunum. Þessar hugsanir voru síðan allar pressaðar saman með tilliti til
þess að hagkvæmt væri að byggja, að nýta núverandi byggingu og auðvelt sé að þrífa og að
fylgjast með íbúum án þess að skerða of mikið þeirra persónulega frelsi, þá kom hugmyndin um að skipta einingunum í fjóra parta. Ein eining myndi vera í núverandi húsi þeim
megin sem að snýr að sjónum (vestur,) til að nýta útsýnið og þá sterku tengingu sem þar er
við náttúruna, slíkt hið sama er gert varðandi staðsetningu elshússins, stofu og borðstofu
sem helst óbreytt, eldhúsið er þó búið að opna og tengja betur við aðal rýmið. Götumegin
þá er staðsett öll sú starfsemi sem er að degi til, þannig að hægt er að setja í forgang þau
svæði sem notuð eru af íbúum frá morgni til kvölds. Hinar þrjár einingarnar eru staðsettar
á jarðhæð í nýbyggingunni. Þar fyrir ofan er aðeins staðsettur inngangur, móttaka, skrifstofur, framleiðslueldhús, lyfta fyrir sjúkrarúmm, stigi og sorp, þessi inngangur virkar sem
tenging inn í bæði gömlu og nýju bygginguna. Ástæðan fyrir því að allar þær einingar sem
eru staðsettar í nýbyggingunni eru á jarðhæðinni er til að hafa beina tengingu út í náttúruna, auðveldar þar einnig yfirlit fyrir starfsfólk. Staðsetningar á þeim mössum sem eru á efri
hæð byggingarinnar er vegna sólar, til að fá beint inn í innri garðana morgun og kvöld sól.
Nýju einingarnar eru settar þannig upp að stofur, borðstofur og eldhús snúa í vestur til að
veita útsýni yfir sjávarlínuna og beina tengingu út í náttúruna, einnig á milli stofu eininga
er opnanlegt út á pall þar sem tækifæri er á að tengja allar stofurnar, eldhúsin og borðstofur
við sérstök tilefni. Öll svefnherbergi snúa að innri garð sem bæði er hægt að opna og loka
til vesturs, þar sem gefið er tækifæri á því að njóta útsýnis út á haf frá garðinum ásamt því
að hleypa inn náttúrulegu ljósi inn í herbergin. Garðurinn er með lág skyggni við herbergin til að gefa einstaklingnum smá reit fyrir framan sitt herbergi úti í garði, ásamt því að
veita skjól þegar rignir.

Skipulagsuppdráttur mkv. 1:2000

Afstöðumynd 1:500

Efnisval > Veðrað timbur - Korkur - Ljós Eik

2145095

Fjölnotasalur
60 m2

Stofa,
bordstofa
eldhus
74 m2

Líkhús
15 m2

Starfsmenn
salerni
lyfjaherbergi
11 m2

Kapella
23 m2

Sjukrarými
22 m2

Skrifstofurymi
10m2

Iðþjalfun
19m2

Sjukraþjalfi
32m2

Framleidslu
eldhus
50 m2
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herbergi
15m2

Hárgreiðsla
Fótsnirting
17 m2

Dagvist m
baðaðstodu
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Sjukrarými
15 m2

Efri hæð
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Geymsla
f. hjalpartæki
16m2

Tæknirými
inntok ofl
19m2

Þrívíddarmynd af herbergi

Skol og þvottur
36 m2

Geymslurymi
fyrir hjúkrunarvörur 9 m2
ræsting
4 m2

lyfta

Buningar-adstada
salerni,sturta
25 m2
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