ÅRETS ÄLDREBOENDE 2020

Vi är glada att du vill nominera en ålderdomshem till Årets Äldreboende 2020! Här kan du läsa om vilka upplysningar
vi rekommenderar att du inkluderar i din nominering. Vi rekommenderar att du har tre delar med – fakta, beskrivning
och bilder.
En jury kommer att gå igenom samtliga förslag och välja ut de bästa ålderdomshem, dessa går sedan vidare till en
offentlig omröstning.
Enligt vår erfarenhet är det nedanstående information som personer lägger vikt vid när de ska välja vilken
ålderdomshem som förtjänar priset. Det är helt upp till dig hur mycket du vill fylla i – men fler upplysningar ger
personer en bättre grund för att ta ett beslut och rösta på just din ålderdomshem.
Vi behöver din nominering senast den 16 april 2020 kl. 12:00.
Skicka din nominering till Rasmus Lillelund Poulsen, rlp@nohrcon.com

DEL 1 - FAKTA
Specifika fakta:
• Var (stad/stadsdel):
•
•
•
•
•

Typ (Vårdhem, seniorboende, trygghetsboende, osv.):
Byggform (nybyggnation, renovering, utbyggnad osv.):
Färdigställd:
Areal:
Byggnadskostnader:

Teamet bakom:
• Byggherre:
• Arkitekt:
• Ingenjör:
• Entreprenör (Huvudentreprenörer/underentreprenörer):
• Eventuellt andra involverade:

DEL 2 – BILDER
Bifoga gärna några bilder/planritning/film
• 5 bilder invändigt
• 5 bilder utvändigt
• En förenklad planritning som kan förstås av personer som inte har en bakgrund inom arkitektur
• En film från platsen, iPhone kvalitet går helt fint. Kanske kan du prata med ledaren och be hen filma lite.
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DEL 3 – BESKRIVNING
Beskrivningen kan exempelvis innehålla:
Inomhusmiljö:
• Hur många patienter/boenden och personal finns det plats för?
• Beskrivning av planritningen och hur de olika faciliteterna är placerade
• Byggnads- och interiörsmaterial
• Tankegången bakom bygget, och hur designen bidrar till denna
• Eventuella hållbarhetsaspekter

Tips till din beskrivning
Tips 1 – Varför sticker ålderdomshemmet ut?
Beskriv gärna vad det är som gör just denna byggnad speciell. Har ålderdomshemmet exempelvis en särskilt
pedagogisk profil som byggnaden avspeglar? Står hållbarhet i fokus? Är det ett renoveringsprojekt som är särskilt
komplicerat pga. att det är en skyddad fastighet?
Tips 2 – Undvik arkitektspråk
Se till att göra din beskrivning så lättläst som möjligt. Kom ihåg att många av dem som röstar inte har en bakgrund
inom arkitektur. Det kan vara svårt att förstå vad en ”kubisk” byggnad betyder – skriv istället ”byggnaden är
fyrkantig”.
Tips 3 – Var konkret
Var konkret i din beskrivning. Om du skriver att ”ålderdomshemmet är nytänkande och har fokus på öppenhet”,
förklara då också vad det är som gör skolan just nytänkande och öppen.

Vi gläder oss till att ta emot din nominering!

