
Ny Børnehave rykker ind på 
Sølund! 
Den nye daginstitution skal indrettes til 39 
vuggestuebørn, 88 børnehavebørn og 12 
specialpladser inkl. grupperum, fællesrum, 
produktionskøkken mm.


Skanderborg Kommune (Midtbyudvalget) starter den fremtidige integration mellem 
Landsbyen Sølund og Skanderborg by, og der kommer nu et anderledes nyt liv på 
Sølund. 

Det sker med en ny daginstitution, som skal huses i en ny bygning, som opføres bag 
Pavillon 5 i den gamle del af Sølund.  

Selvom det er besluttet, at de gamle karakteristiske bygninger på Sølund skal 
bevares, ville det have været for dyrt og uhensigtsmæssigt at indrette den i een af de 
gamle bygninger.  

Placering på Sølund sker, fordi der ikke umiddelbart er plads andre steder i byen. 
 



Baggrunden for den nye institution er ønsket om at sammenlægge 3 eksisterende 
institutioner, som idag er placeret utidssvarende rammer samt, at kunne imødekomme 
fremtidige behov for optagelse af flere børn.  
  
Der er afsat penge til projektet oplyser økonomiudvalget. Dog sker finansieringen af 
bygningen højst sandsynligt på en anderledes facon end den traditionelle - nemlig via 
en leasingmodel. Valget sker på den baggrund, at Skanderborg Kommune er meget 
tæt på sin egen anlægsramme. Så det har været valget mellem ikke at bygge eller at 
bygge via en leasingfinansiering. 

Ny lokalplan er just udsendt til høring hos Skanderborg-borgerne. (Vedlagt som PDF-
fil) 
 

Som Pårørendeforening på Sølund synes vi, at det er en utrolig dejlig nyhed. At få en 
børneinstitution på Sølunds område er næsten den smukkeste omvendte integration 
mellem Skanderborg-borgere og vores beboere på Sølund.  

Vi kan helt sikkert se frem til liv og glade dage mellem børn og vores beboere, som 
bliver til stor gavn og glæde for begge parter. Mange forældre får også deres daglige 
færden på Sølund, og møder vores beboere.  

I disse, for Sølund, triste sparetider er det virkelig en god nyhed, som varmer! 
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