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Gravemaskiner er gået i jorden på Solglimt 
Solglimt i Vildbjerg har sat gang i den længe ventede udvidelse af bostedet. Til nytår 

kan 12 nye boliger tages i brug 

11. maj 2020, 13.16 

 

Jan Lavdal, der er forstander på Solglimt, glæder sig til at tage de nye faciliteter i 

brug. Foto: Henrik Lind Jørgensen 
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VILDBJERG I årevis har en udvidelse af Solglimt været på tegnebrættet, og nu er 
første spadestik taget. 

- Der er blevet gravet ud til sokkel og flyttet et 100 kvadratmeter stort garageanlæg, 
som skal genbruges et andet sted på grunden, fortæller Ernst Skipper, der er 
formand for bostedet. 

Unge i fokus 
Udvidelsen fra de nuværende 10 boliger til 22 skal være med til at fremtidssikre 
bostedet, der i de nye faciliteter især har tænkt på unge mellem 18-25 år med behov 
for støtte. 

- Tanken er, at det skal være et ungt og virksomt miljø med masser af aktiviteter. 
Det er vigtigt, at beboerne på stedet har en meningsfuld hverdag, hvor de udvikler 
sig, og det skal faciliteterne jo gerne indbyde til, forklarer Ernst Skipper. 

Interesse fra start 
Bestyrelsen forventer, at samtlige boliger vil blive fyldt fra begyndelsen. 

- Der er ingen tvivl om, at der er efterspørgsel på den type boliger, vi kan tilbyde. 
Da de første planer for udvidelsen kom frem for godt fire år siden, dukkede der 
med det samme henvendelser op fra folk, der var interesserede i en plads til 
pårørende eller borgere, og vi lavede derfor en interesseliste. Nu hvor byggeriet er 
igangsat, skal vi i dialog med alle på den liste og høre, om det stadig er aktuelt, 
siger formanden. 

- Det kan også være, at nogle af vore nuværende beboere får lov at rykke ind i de 
nye faciliteter, og så skaber det plads andre steder i huset, uddyber han. 

Mangler en halv million 
Der er budgetteret med en udgift på 19 millioner kroner til udvidelsen, som bliver 
cirka 1100 kvadratmeter. Derudover bliver den tidligere lederbolig også inddraget 
til faciliteter primært til personalet. 

De mange kvadratmeter skal dels bruges til 12 nye boliger, dels til 225 
kvadratmeter fællessal, der støder op til et nyt, stort specialkøkken. Mellem 
boligerne bliver der lavet to 5,5 meter brede, overdækkede »gader« med diverse 
aktivitetsmuligheder. 



- Vi har de seneste år brugt mange ressourcer på projektet - ikke mindst på at få 
finansieringen på plads - og det har omsider givet pote. Nu er vi i gang med at søge 
de sidste 500.000 kroner, der skal sikre, at vi kan indrette vores kreative 
værksteder, sanse- og motorikrum helt optimalt, siger Ernst Skipper, der har brugt 
meget tid på at skaffe finansiering til byggeriet. 

- Det har ikke været let, når kreditforeningerne ikke vil være med, siger han. 

Vil inddrage lokalsamfundet 
I de eksisterende lokaler har pladsmangel gjort det svært at byde folk fra 
lokalsamfundet indenfor til aktiviteter. Men i nybyggeriet vil der være rig mulighed 
for at arrangere aktiviteter med gæster udefra. 

- Vores store fællesarealer skal indbyde til arrangere noget, som det 
omkringliggende samfund kan være med i. Vi vil gerne knytte beboerne og 
lokalsamfundet tættere sammen, siger Ernst Skipper. 

Han har samtidig har lyttet til flere pårørendes ønsker om at få lavet et område med 
aktivitetsmuligheder målrettet de børn, der ofte er med, når beboere har besøg. 

Står klar til nytår 
Ernst Skipper forventer, at de nye faciliteter kan tages i brug ved årsskiftet. 

- Indtil videre følger byggeriet tidsplanen, og hvis ellers corona-krisen ikke 
forhindrer, at de nødvendige materialer kan leveres, så er planen, at de nye beboere 
kan flytte ind til nytår, siger formanden. 

 


