
Pårørendeforeningens Hjemmeside 
Vores hjemmeside har efterhånden 1/2 år på bagen, og vi har grund til  
at være tilfredse med antallet af besøgende med 2.473 hits indtil nu.  

Vores hjemmeside røg i luften den 22. april 2019, og har nu været igang i et lille 1/2 års tid. Efter 
statistikken over aktiviteter bør vi vel være rimeligt tilfredse med forløbet indtil nu. 


Det skal da lige siges, at vores hjemmeside også regelmæssigt besøges af fremmede 
computerscreenings, herunder endda forsøg med phishingmails, hvor jeg (som kasserer) 
modtager “mails fra bestyrelsesformanden”, hvor Margit beder mig overføre flere tusinde EUR til 
en oplyst bankkonto(!?) 🤓 🤓 🏦 🏦 💰 💰  Men det er åbenbart også vilkårene for en lille forening 
på det store internet. 


Det kan jo ikke skjules, at emnerne har været præget af de voldsomme besparelser, som 
Landsbyen Sølund har været ramt af i nu næsten 8 år med et samlet og svimlende beløb på 55 
millioner kroner. 




Vi har skrevet debatindlæg med adresse til politikerne i byrådet, været i DR’s P4, besøgt 
folketingskandidater på “speed-date” for at gøre opmærksom på de urimelige besparelser. Vi har 
løbende fortalt om forskellige begivenheder på Sølund, herunder skrevet om deltagelser i møder 
om den manglende lægedækning, som er en helt urimelige situation for vores beboere. Vi har 
skrevet om forskellige tema-aftener, som er afholdt af Sølund, og lidt om de adskillige fester og 
arrangementer, som årligt afholdes, ikke mindst Sølund Musik Festival, som jo nok,er det årlige 
højdepunkt for mange af vores beboere. 


I året 2021 starter et synligt bevis på, at der fremadrettet vil ske store forandringer i den gamle del 
af Sølund’s landsbyområderne. Da skulle den nye vuggestue og børnehave efter planen åbne i en 
ny bygning ved Pavillon 5, som du kan læse nærmere om på vores hjemmeside. 


Byrådet har bl.a. også erklæret udviklingen af Pavillon-området som ét af fire vigtige udviklingspor 
i kommunen. Da skal vi selvfølgelig sikre os, at det sker under ubetinget hensyn til vores beboeres 
hverdag og trivsel. 




Jo, vi er tilfredse med vores hjemmeside så langt, men det kan, og skal blive meget bedre, og vi 
tror på, at de pårørende og ansatte på Sølund fremover oftere vil slå vejen forbi vores 
hjemmeside. 


Vi har også fået igangsat et nyhedsbrev, hvor det seneste opslag på hjemmesiden automatisk 
tilsendes tilmeldte abonnenter via mail. Så behøver du ikke klikke ind på vores hjemmeside hele 
tiden for at checke nye opslag. Er du ikke abonnent endnu, så klik ind på hjemmesiden og tilmeld 
dig! 

Som bestyrelse har vi oplevet vores nye hjemmeside som et frit, uafhængigt og effektivt medie til 
at publicere vores meninger overfor vores pårørende. 


Vi kan jo ikke just påstå, at vi har haft et positivt og indbydende samarbejde med den øverste 
ledelse på Sølund. Det håber vi så, at der kan komme sammen med den nye Landsbyleder, som 
snart tiltræder i begyndelsen af det nye år, men det vil langt hen ad vejen kræve et holdningsskifte 
hos ledelsen og byrådet i Skanderborg Kommune. 


Kommunen taler og skriver her på det sidste meget om “mennesker møder mennesker”, om 
demokratisk borgerinddragelse i kommunens beslutninger o.lign. DET HAR VI IKKE SET MEGET 
TIL HER PÅ SØLUND!


Så ingen tvivl om, at du også fremover vil kunne læse om vores bestræbelser på at skabe 
demokratiske indflydelse for os som Pårørendeforeningen, men i lige så høj grad også for dig som 
pårørende i boenhederne. Vi ønsker, at der skal være åbenhed og gennemsigtighed for de 
pårørende om alt, hvad der sker og gøres i landsbyen og herunder også en sikkerhed, at hele 
Sølund’s økonomi udelukkende og effektivt arbejder for vores beboeres velfærd og livskvalitet. 


Vi skal have stoppet dette besparelsesvanvid og det er Pårørendeforeningens 1. prioritet!


Vi ses på hjemmesiden og send os gerne dine tanker, ønsker og ideer. Vi er altid hjemme! 

12.11.19

Leif Johannsen

Far til Thomas Hus40

Best.medlem og redaktør af hjemmesiden


PS: Hvis du endnu ikke er betalende medlem af vores Pårørendeforening, så gør det nu! Vi kan 
garantere at kontingentet kommer din beboer tilgode. Bestyrelsen arbejder 100% vederlagsfrit!


