
                        Tillykke til Rådhushaven  

I enhver politikers liv findes der stjernestunder. En sådan oplevede jeg på det 
byrådsmøde, hvor et samlet byråd sagde ja til at ombygge det tidligere rådhus i 
Stoholm til en børneinstitution, at renovere og udvide biblioteket og at give 
bedre faciliteter til borgersevicen og Fjandboarkivet.  
En sådan stjernestund kommer ikke altid af sig selv. Denne her var der blevet 
lagt et godt forarbejde i, en masse vedholdenhed og et skub så stort fra to 
lokale Venstremænd, Ejvind Jakobsen og Kurt Østergaard, som stillede det 
fornuftige spørgsmål, om det var fornuftig omgang med borgernes skattekroner at 
sætte mange millioner af til en ny institution, når der lå et tidligere rådhus, 
som ikke kunne sælges - med solide bygninger, fin udenomsplads og gode 
parkeringsforhold.  
Den sad, og byrådet ændrede på den beslutning, som ellers meget bastant havde 
været, at de gamle rådhuse skulle sælges og pengene, der kom ud af det, skulle 
anvendes til med finansiering af Viborgs nye rådhus.  
Men vejen til den beslutning var lang. Det startede med at lederen af Stoholm 
Børnehave, Ellen Lidegaard, på sin velovervejede facon for over 3 år siden 
henvendte sig og spurgte, om vi i Børne- og Ungdomsudvalget havde tænkt på, at 
man kunne anvende rådhuset til børneinstitution. Hun mente, at det kunne være en 
god løsning. Da hun jo var eksperten i en sådan sag, bragte jeg forslaget 
videre, men blev mindet om den omtalte beslutning om salg af de gamle rådhuse. 
 Jo, men den gælder jo kun til den bliver ændret, var min holdning.    
I de efterfølgende år blev jeg så ved med ved enhver lejlighed, der bød sig, at 
gentage forslaget, og i takt med at det viste sig sværere og sværere at sælge 
rådhuset, blev det mindre pinligt. Men det var som sagt de omtalte Venstrefolk, 
der gav det sidste skub.  
Vi kan herude i den vestlige del af kommunen være stolte af, at byrådet var 
omstillingsparat og ved sidste udkald besluttede, at der skulle oprettes 
børnehavepladser - og vuggestuepladser, hvis der skulle vise sig behov for det. 
Stoholm er en af de byer i Viborg Kommune, der har haft størst udvikling og 
prognosen peger på, at den tendens fortsætter. Det viste sig da også hurtigt via 
en facebookgruppe, at det var der behov for.  
I anledning af indvielsen den 2. juli sender jeg mange tanker og ønsker om alt 
god fremover - og vil af hjertet ønske tillykke med den nye institution, som 
bærer det smukke navn "Rådhushaven".  
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