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Musholm har plads til forskelle

Verdens mest tilgængelige feriecenter ligger i 
Danmark, ved Korsør. Musholm - Ferie, Sport 
og Konference, modtog i december 2016 
hovedprisen ved de prestigefulde IAUD Awards 
i Japan. Hæderen tildeles steder, der sætter 
nye standarder for at bygge bedre liv for alle 
- uanset livsvilkår. Hos Pressalit Care er vi stolte
over at være del af det prisbelønnede byggeri,
som Muskelsvindfonden har taget initiativ til.             

”Ingen 
barrierer - alle 

kan bruge 
huset”



Musholm - Ferie, Sport og Konference ved Korsør 
er et af Danmarks få feriecentre målrettet til menne- 
sker med funktionsnedsættelse. Stedet drives som 
socialøkonomisk virksomhed. Alt overskud skal gen-
investeres i et formål om at tilbyde ferie- og fritids-
aktiviteter for mennesker med handicap. 

Musholm er skabt på Muskelsvindfondens initiativ 
og rummer, efter en stor udbygning i 2015, multihal, 
fitness-rum, klatrevæg, svævebane, oplevelsesrum, 
restaurant, konferencefaciliteter og 51 boliger.

Omgivelser uden barrierer 
- Med den nye udbygning er vi blevet et attraktivt 
feriested for familier, fordi Musholm nu har aktiviteter for 
børnene. Ungerne er helt vilde med at være her. 
Her kan de blive væk fra deres forældre, selv om de har 
et handicap. Hvor mange steder kan du det? Normalt 
er de børn pakket ind i vat, men her kan de falde og slå 
sig. Eller stikke af ude i det store naturområde.

Direktør Henrik Ib Jørgensen fortæller, at Muskelsvind-
fonden med Musholm - Ferie, Sport og Konference har 
ønsket at vise, hvordan der kan skabes nogle barriere- 
frie omgivelser, hvor alle, med eller uden handicap, kan 
færdes. 

- Vi siger ikke, at alle skal kunne alt. Men alle skal kun-
ne være med til noget. Og det kan de med de rammer, 
de får her. 

Et attraktivt 
feriested



Vi skal være attraktive
Musholm drives på kommercielle vilkår. Derfor handler det, ifølge Henrik Ib 
Jørgensen, om at være en attraktiv destination. Varen skal være i orden, ellers 
vælger gæsterne et andet sted at holde ferie næste gang.

Med den nye udbygning kan Musholm huse konferencer, sportsarrangementer 
og events. Her er kundegrundlaget i høj grad også personer uden handicap. 

- Men stedet er indrettet med tanke på, at hjælpeudstyr ikke dominerer. Og det er 
også, hvad vi hører fra vores konferencegæster. Produkterne fra Pressalit Care 
passer godt ind i æstetikken på Musholm, siger Henrik Ib Jørgensen. 

Den optimale badeværelsesløsning
Musholm er designet ud fra, at alle kan bruge det. Det gælder i høj grad også 
badeværelserne. Den del af byggeriet tog Muskelsvindfonden ud som en 
bygherreleverance for at få den direkte dialog med producenten af badeværelses- 
udstyr, Pressalit Care. 

- Hele bad/toiletfunktionen betyder meget hos os, påpeger Henrik Ib Jørgensen. 
Nogle af vores beboere bruger rummet i flere timer i løbet af en dag. Derfor var det 
vigtigt at komme i dialog med producenten om at lave den optimale 
badeværelsesløsning til et hotel.

Musholm er indrettet, 
uden at hjælpe-
udstyr kommer til 
at dominere indtrykket. 

Henrik Ib Jørgensen, 
direktør, 
Muskelsvindfonden

”Alle skal 
kunne være med 

til noget”



Et værdifuldt referenceprojekt
- Vi er stolte over samarbejdet med Muskelsvind-
fonden og at være en del af et prisbelønnet projekt i 
verdensklasse, siger direktør Dan Boyter, Pressalit. 
Vi har fælles værdier med Muskelsvindfonden, som 
er en organisation, jeg har den største respekt for. Vi 
har fulgt Musholm siden etableringen. Det har været 
naturligt for os at støtte med vores produkter. Sam-
tidig er det et værdifuldt referenceprojekt, hvor der er 
tænkt over hver en detalje.

Med til at gøre en forskel
Toilet- og badeværelserne er udviklet i en proces, 
der involverede flere parter. Pressalit Care lægger 
stor vægt på dette samarbejde, hvor brugerbehov 
og produktudvikling møder hinanden. 
- Vi vil meget gerne være med til at gøre en forskel. 
Derfor er vi gået meget op i at bidrage med optimale 
løsninger. At projektet vinder en international pris, 
gør det kun endnu mere spændende. Jeg glæder 
mig til at vise Musholm frem for internationale 
kunder, siger Dan Boyter.

Pressalit og Muskelsvindfonden har samarbejdet siden 
1970’erne. I dag er det formaliseret i en partnerskabs-
aftale, baseret på et kulturfællesskab. 

En helt unik 
tilgængelighed



Pressalit produkter på Musholm
•  Håndgreb og brusestang 
•  Vaskeophæng, højde- og sideværtsregulerbart, 
 el-betjent
•  Toiletløfter, højderegulerbar, el-betjent 
•  Brusesæde, højde- og sideværtsregulerbar, 
 el-betjent 
•  Bruseplejebriks, højderegulerbar, el-betjent 
•  Toiletstøtter, højderegulerbar 

Der er primært valgt el-betjente produkter til bade-
værelser. I processen frem til den endelig løsning har 
det altdominerende fokus været tilgængelighed og 
brugervenlighed.      

Pressalit Care har sammen med AART Architects, 
tilgængelighedseksperter, Muskelsvindfonden og 
Musholms centerleder skabt de mest fleksible 
badeværelser.

Pressalit brugte i 2016 
Musholm til et leder-
seminar i 2016 – og gør 
det gerne igen, fastslår 
Dan Boyter:
- Stedet har en ro over 
sig, nærmest zen-agtig. 
Her er fantastisk natur, 
og byggeriet byder på 
rigtig meget plads. 

Dan Boyter, 
direktør, Pressalit

”Jeg glæder
mig til at vise
vores kunder

stedet”



Der skal være plads til forskelle
Den store udbygning er tegnet af AART architects fra 
Aarhus og blev indviet i 2015. For Muskelsvindfonden 
var ideen at udfordre forestillingerne om, hvad 
mennesker kan og ikke kan. Uanset alder og funk-
tionsnedsættelser. Der skal være plads til forskelle, 
og man skal kunne følges ad i bygningen, uanset 
krop og alder. Det var udgangspunktet for den 
arkitektkonkurrence, som AART architects vandt.

- Tilgængelighed er noget meget specifikt for den 
enkelte. Derfor var det vigtigt at inddrage både 
eksperter og brugere i, sammen med os, at vælge 
de rigtige løsninger til en ekstrem ambitiøs bygherre, 
siger Kathrine Hegner Stærmose, som var design-
ansvarlig arkitekt på opgaven. 

Musholm-projektet modtog i december 2016 
hovedprisen ved de prestigefulde IAUD Awards i 
Japan, uddelt af The International Association of 
Universal Design. 
Hæderen tildeles steder i verden, der sætter nye 
standarder for at bygge bedre liv for alle 
– uanset livsvilkår.

Musholm - Ferie,
Sport og Konference
rummer, efter en stor 
udbygning i 2015, nu 
multihal, fitness-
rum, restaurant, 
konferencefaciliteter 
og 51 boliger, hvoraf 
30 er fra det oprindelige 
byggeri i slutningen af 
1990’erne.

En arkitektonisk 
prisvinder



Badeværelset kræver noget ekstra
- Badeværelset er vigtigt, fordi det bruges meget og skal være et rart sted at være. 
Vi har tænkt meget i farver og overflader. Resultatet er et strømlinet rum med flotte 
lamper, pæne klinker, og lidt mørkere farver, så det ikke bliver hvidt og sterilt, men 
mere hjemligt. Produkterne fra Pressalit Care passer æstetisk meget flot ind. Du 
tænker ikke over, at du er i et særligt indrettet rum.
- Musholm var vildt spændende og lærerigt for os. Resultatet er enestående, og vi 
er meget stolte over at blive hædret med en pris, der rummer substans og har     
                    krævet solid dokumentation, siger Kathrine Hegner Stærmose.

Finansieret 
af flere parter 
Udvidelsen er 
finansieret af 
Arbejdsmarkedets 
Feriefond, A. P. Møller 
& Hustru Chastine 
McKinney Møllers 
Fond til Almene 
Formaal, Realdania, 
Slagelse Kommune og 
Muskelsvindfonden.

- I brugerprocessen havde vi fem typer brugere til at 
teste tre forskellige baderum, der var stillet op hos 
Pressalit Care. Det gav en indsigt, som vi også kunne 
bruge i indretningen af resten af huset. Hvad har man 
brug for at have tæt på sig, hvad kræver ekstra plads, 
hvilke løsninger fungerer bedst? Vi lærte en masse, 
som der ikke er standarder for. Kathrine Hegner Stærmose,   

arkitekt, AART architects

Skabt til at inkludere 
og inspirere



Badeværelses- og køkkenløsninger til mennesker 
med nedsat funktionsevne
Pressalit Care er et forretningsområde i Pressalit A/S, et 100 % privatejet, dansk aktieselskab. 
Pressalit A/S er repræsenteret på ca. 45 internationale markeder, og organisationen har 
ca. 350 medarbejdere. 
Siden 1970’erne har Pressalit udviklet badeværelsesprodukter til mennesker med nedsat funktionsevne. 
Senere er hæve-sænke-køkkener blevet en del af sortimentet.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1 · DK-8680 Ry · Danmark
T +45 8788 8788 · F +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com


