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Lone Bahnsen Rodt gjorde i korte træk rede for de kommende besparelser i 
Landsbyen Sølund. 

Lone har været landsbyleder i 8 år, og efter hendes eget udsagn, har hun stort set 
ikke lavet andet end besparelser i den tid, og der er igennem de 8 år sparet 
omkring 50 mill kr. 

I løbet af de næste 4 skal der spares 4% - 1% om året, hvilket beløber sig til 13-14 
mill kr. Det er incl. Bavnebjerg, som jo er blevet en del af landsbyen. 

Nogle af besparelserne klares ved naturlig afgang, hvor følgende stillinger ikke 
genbesættes: 
musikterapeut-stillingen. Skal der fortsat være musikterapi, bliver det 
brugerbetalt. 
Koordinatoren af Dyrehavemarchen går på pension og denne stilling genbesættes 
heller ikke. Om det bliver Dyrehavemarchens endeligt vil vise sig. 
Der spares en stilling væk i administrationen. 
Stillingen som ledende sygeplejerske. 
Sølund AC reduceres personalemæssigt ved naturlig afgang. 

Det var de ”nemme” og helt konkrete tiltag. 

Der bliver selvfølgelig kigget på mange andre muligheder, som er mere 
”problematiske”. 

          Ridetilbud: 
Der er i dag 60 beboere, der benytter ridetilbuddet. 
Kontingentet udgør 500 kr./måned. Spares der her, bliver det helt brugerbetalt, og 
vil beløbe sig til 1.700 kr./måned. 

Svømmesal: 
Hvor mange der helt præcis bruger svømmesalen, kom der ikke tal på. 
Kontingent 125 kr./måned for benyttelse 1 gang/uge. 
Der skal være ansat en bademester. 
Der er en udgift på ca. 1 mill/årligt til svømmesalen, som bl.a. går til renholdelse 
af vand, udskiftning af vand m.m. 

Der er været talt om en nedjustering af konsulenter i Landsbyens kursusafdeling. 
Ligeledes tale om nedjustering af fysioterapeuter der laver vederlagsfri fysioterapi. 
Sidstnævnte vil under alle omstændigheder have konsekvenser for nogle beboeres 
livskvalitet. 

Er der råd til Snoezelhuset?? 
Nej, det er der ikke. 
Styresystemet er brudt sammen, og der er indhentet forskellige tilbud til et nyt, 
som varierer meget i pris. Det ”aktuelle” vil koste ca. 1 mill. 
Landsbyen mangler penge til driften af huset. 
Det er blevet forslået, at Skanderborg Kommune køber huset, hvilket dog ikke 
interesserede politikerne. 

Så er der forslag om en direkte reduktion af sygeplejersker i landsbyen. Dette fordi 
sygeplejen er lagt under kommunens hjemmesygepleje.


