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Plads A, Kantinen og demenshaven

Langs kantinebygningen og som en del af 
periferistien placeres en mindre aflang plads. Her er 
gode solforhold og siddemuligheder gør det muligt 
at nyde maden fra kantinen udenfor. Pladsen udgør 
et mødested og hængsel mellem bygningens indre 
funktioner og parkens tilbud. 

Mod sydøst afskærmes til demenshaven, der evt. vil 
kunne ’udvides’ til det lukkede gårdrum for enden 
af bygning 20 mod Jyllands Allé. Gennem en sådan 
opdelingen skabes to typer af rumligheder, hvor den 
ene er mere skærmet – tilgang via kælderplan. De to 
rumligheder arrangeres med artsrigt vegetation for 
sanserne, ligesom der etableres gode afgrænsninger, 
- og isolerede opholds- og afslapningssi-tuationer.
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Rolighaven

Dette haverum lægger op til stilleaktiviteter 
og henvender sig bl.a. til brugerne af 
Hjerneskadeforeningen, Hjerneskadecentret, 
Bostøtten, Neuroteamet og måske demenscafeens 
brugere, men er et afslapningssted for alle, der har 
brug for fordybelse. 

Artsrig vegetation bidrager til at inddele og 
afskærme haven i større og mindre rumligheder, 
hvor man kan trække sig tilbage og sidde beskyttet. 
Her er mu-lighed for træning i det små - altså den 
lille gåtur, balance, forflytninger (bænke i forskellige 
højder med og uden armlæn), små samtalerum 
og ikke mindst QR kodeopgaver, der træner de 
kognitive fær-digheder, og som strækker sig over 
store dele af parken med flere valgmuligheder for 
”rutens længde”. 

Plantebede kan nås fra siddende/stående position, 
og der findes et mindre væksthus til fordybelse, 
hvor det er muligt at trække
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Bygning 20 – IKH’en

Petanquebanens placering tæt ved bygning 20 
er som ønsket af personalet bibeholdt. Desuden 
etable-res mere og mindre afskærmede grønne 
oase, som kan bruges som udendørs møde- og 
samtalerum. Forsinkelsesbedene mellem bygning 3 
og 6 indrettes som mere stilfærdige legepladser, hvor 
der er mulighed for at klatre horisontalt/vertikalt 
og med store greb. Her findes sanseoplevelser fra 
sand, vand, sten og græs, der også går i højden til 
kørestolsbrugerne, samt udfordring af balance, 
varierende plantebede og lign. Området er sikret 
mod den kørende trafik, hvilket også vil tiltrække 
naboer med små børn. 
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Baghaven
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