
 

 

På byrådsmødet i sidste uge besluttede et enigt byråd at fremskynde ombygningen af rådhuset i 
Stoholm til børnehave. På budgettet var der oprindeligt først sat penge af i 2011 og 2012 til en ny 
institution.  

Et dokumenteret stort behov for ekstra pladser her og nu - og ifølge befolkningsprognosen også 
fremover - var grunden til, at byrådet vedtog at iværksætte en midlertidig ombygning af kantinen 
og rådssalen så hurtigt som muligt, sideløbende med at man planlægger og effektuerer den 
endelige ombygning.  

Resultatet skulle blive en institution til 100 børn med forventet endelig færdiggørelse i 2010. Det 
blev vedtaget, at der også skal indrettes lokaliteter til et ”gæstedagplejehus” med plads til op til 10 
børn, hvilket må betragtes som en højnelse af serviceniveauet til glæde og gavn for dagplejen. 
Ligeledes skal det være muligt at indrette vuggestuepladser, hvis der skulle opstå et behov derfor. 

Det blev præciseret, at de midlertidige bygningsændringer ikke må påvirke eller stå i vejen for 
indretningen af den endelige ombygning af rådhuset. 

Stoholm børnehave kører uændret videre som nabo til den nye institution, medens Børnehuset på 
Liljevej udfases, fordi der ikke var flere udbygningsmuligheder der. Det hus kan så sælges og den 
grund, der i lokalplanen var tiltænkt til en ny institution kan anvendes til andet formål. 

Det er nu vigtigt, at de, der er eksperter på området – de, der arbejder med børnene til daglig - får 
mulighed for at komme med input til den endelige indretning af den nye institution. Det er jo 
meget sjældent, at man har et større areal til rådighed, end det man har brug for, så det skulle 
kunne give optimale muligheder for at få bygget en rigtig ”ønskeinstitution”.    

Alt i alt en løsning, som er baseret på sund fornuft og rettidig omhu med anvendelsen af 
skatteborgernes penge.   
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