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Landsbyen Sølund 2014

Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på
dit bidrag i en proces, hvor vi med åbne øjne, nysgerrighed og fremsynethed ser på udfordringer
og muligheder og samtidig ”sætter sejl” mod fremtiden.
En god dialog er for os, en dialog hvor vi får sat spot på både vores ”arvesølv” og de nye
udfordringer vi skal forholde os til, hvor alle hovedinteressenter løbende får mulighed for at
bidrage med ideer og forslag til hvordan fremtidens udfordringer
imødekommes.
Vi kan ikke love at alle ideer bliver ført ud i livet, men vi
kan love at alle ideer og tanker bliver set og hørt af både
styregruppe og ledergruppe, og vi vil glæde os til at
arbejde med de forhåbentligt mange forslag. Vi håber at
den kommende proces vil understøtte at dialogen
fortsætter i dagligdagen, og at nye ideer bliver ved med
at komme til.

Fortiden har ingen
magt over nuet.
Echart Trolle

Vi ved at mange af spørgsmålene er store og dilemmaerne er
komplekse, men vi håber du alligevel vil deltage i snakken.
Dialogmaterialet er sit første af slagsen. Vi håber, I synes det er brugbart, men giv os også gerne
tilbagemelding på det.

God fornøjelse – og på forhånd tak for dit input!
Lone Bahnsen Rodt

Dialogmaterialet skal give input understøtte arbejds- og styregruppens arbejde om masterplanen.
Der er planlagt dialogmateriale for alle temaer i masterplanen.

Bygninger og fysiske rammer
Den nuværende bygningsmasse i Landsbyen Sølund er på 30.941 kvadratmeter og består i
hovedtræk af en oprindelig bygningsmasse fra 1930’erne og bygningsmasse på Sortesøvej fra
midten af 1970’erne.
I perioden 2006 - 2010 er der bygget nye og renoveret
gamle boliger på Sortesøvej. Specielt den oprindelige
bygningsmasse giver store udfordringer, da der er store
vedligeholdelses- og driftsudgifter desuden giver
afstanden til Sortesøvej en ringere udnyttelse af
boligmassen.

Landsbyen Sølund
har en samlet
bygningsmasse på
30.941 m2.

Det ”oprindelige” Sølund
Den oprindelige bygningsmasse udgjorde det ”gamle” Sølund fra 1935 og består i dag af
administrationsbygning og pavillon 1-5. Pavillonerne er alle 3 etages ejendomme og huser
kursusvirksomhed, møde- og undervisningslokaler, hotel, Sølund Festivals lokaler, sundhedsteam,
specialtandlæge, hjælpemiddeldepot, div. aktivitetslokaler, aktivitetscentre, 12 STU pladser og én
boenhed, hvor der i dag bor 20 beboere. Pavillonerne er delvist renoverede, men fremstår
indretningsmæssigt (inddeling af rum og etager) som de
oprindelige bygninger.
Den ”nyere” bygningsmasse består hovedsaligt af
boligerne på Sortesøvej, men omfatter også køkken,
kantine, fællessale, svømmesal, værkstedsbygninger og
Guldhornet (Snoezelhus) på Sølundvej. Dertil kommer
en række småhuse, garager, løsdriftsstalde mv.

Alle beboere i
landsbyen har egen
bolig. En lejlighed er på
cirka 75 m2 (inklusiv
fælles arealer).
Der er dog stadig 18
beboere, som bor i
den oprindelige
bygningsmasse.

63 % af bygningerne anvendes til bolig for beboere
14 % af bygningerne anvendes til fælles aktiviteter
23 % af bygningerne anvendes til fælles service (inklusiv
kursusaktiviteter)
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59 beboere bor i boformspladser
177 beboere bor i almene boliger
Grundlæggende er der ikke forskel på den hjælp og støtte
beboerne modtager, men der er tale om forskellige regelsæt,
som hjælpen ydes efter. Desuden driver og administrerer
Landsbyen Sølund en boligforening for de almene boliger i
landsbyen.

Set fra oven
Fra oven ser man udviklingen fra de ”hospitalslignende” bygninger i 1935 med store fællesrum og
stuer, til bofællesskaberne på Sortesøvej, hvor alle beboere har egen bolig.
En udvikling indenfor de seneste år er et voksende behov for særligt skærmede
enkeltboliger/enkeltmandsprojekter som placeres som satellitter til eksisterende boenheder.

Hypoteser
Indledningsvist og for at sætte retning for dialogen har arbejdsgruppen formuleret hypoteser.
Hypoteserne afspejler den forundring, som der har været i styre- og arbejdsgruppen. Hypoteserne
er underforandring, og arbejdsgruppen vil løbende justere og udbygge hypoteserne.

Arbejdsgruppens hypoteser
1. Fremadrettet vil der være et voksende behov for ændring
af den nuværende bygningsmasse i form af enten
kapacitetstilpasning og/eller om - og nybygning til
imødekommelse af nye behov. (Der vil være et behov for
ændrede fysiske rammer som de nye beboere,
organisering og opgaver)
2. Der vil qua den generelle udvikling indenfor området ske
en udvikling i efterspørgsel af en mere højteknologisk og
energirigtig bygningsmasse
3. Der vil fremadrettet stilles yderligere krav om en mere
ressourceorienteret anvendelse af den samlede
bygningsmasse – færre kvadratmeter, mere fleksibel
udnyttelse, større udnyttelsesgrad på fællesrum/arealer

Udfordringer
I forhold til den nyere bygningsmasse er udfordringerne:
•

at enkelte boenheder – trods nybygning indenfor de seneste 6-7 år – allerede er utidssvarende
fordi målgruppen er ændret

•

at flere af fællesbygningerne driftsmæssigt er afhængig af finansiering udefra (lejeindtægter)
for at kunne holde finansieringen fra takstbudgettet nede på et acceptabelt niveau

•

samt at der oprindeligt er valgt en finansieringsform for nogle af bygningerne, der drifts- og
udnyttelsesmæssigt skaber tilbagevendende spørgsmål og debat

I forhold til den oprindelige bygningsmasse er udfordringerne:
•

At indretningen i den ældre bygningsmasse, som er indrettet efter datidens arkitektoniske
idealer (lange gange og store rum) ikke nødvendigvis er optimale i forhold til nutidens ønsker
til indretning og muligheder for fælles aktiviteter i en boenhed

•

At udnyttelsesgraden er lille og drifts- og vedligeholdelses-omkostningerne er store

flere af
fællesbygningerne er
afhængig af
finansiering udefra

Nogle boenheder er
utidssvarende i
forhold til
målgruppen

finansieringsform for
nogle af bygningerne
skaber
tilbagevendende
spørgsmål og debat

Fremtidens
fysiske
rammer

Indretningen i den
ældre bygningsmasse
er ikke nødvendigvis
er optimale i forhold
til nutidens ønsker

Indretning
God indretning tager højde for vores behov og mål. I en boenhed skal der tages højde for at de
fysiske rammer skal fungere som ramme om flere forskellige funktioner.

BOENHEDEN SOM BOLIG
Som ramme for beboernes liv skal der
tages højde for at indretningen
understøtter såvel beboernes behov for
privatliv og behov for særlig indretning
og mål i forhold til at kunne yde pleje og
omsorg i hjemmet.

BOENHEDEN SOM
RAMME OM FÆLLES
AKTIVITETER

BOENHEDEN SOM
ARBEJDSPLADS

Afhængig af målgruppen er der
allerede i dag stor forskel på
omfanget af og behovet for de
fælles aktiviteter som for
eksempel spisning, hygge og
andre fælles aktiviteter

Som arbejdsplads skal boenheden
indrettes, så der kan gennemføres
arbejdsopgaverelaterede aktiviteter
som eksempelvis møder, administrativt
arbejde og kollegial sparring.

Indretning med udfordringer - Interview med Jette
Søndergaard Kristensen, leder af boenhed 44
Hvordan giver de fysiske rammer i Jeres boenhed udfordringer ift beboernes liv
(mulighed for privatliv, pleje etc)?
Boligdelen i boenheden er relativt stor i forhold til hvor meget beboerne opholder sig i boligen.
Tilsvarende er de fælles faciliteter (køkken, sofastue og fællesrum) meget små, hvilket betyder at
det er svært at få plads til spisning og fælles aktiviteter.

Hvordan giver de fysiske rammer i Jeres boenhed udfordringer ift de fælles
aktiviteter i boenheden?
Når vi færdes på fællesarealerne er det meget trangt og det udløser ofte konflikter. Desuden er
køkkenfaciliteterne så små, at det er svært at skabe en hjemlig ramme om f.eks. madlavning.

Hvordan giver de fysiske rammer i Jeres
boenhed udfordringer ift at fungere som
arbejdsplads?
De lange gange og indretningen gør, at det som
medarbejder, er svært at have overblik over
hvad der foregår i huset og hvem der kommer
på besøg.
Den trange plads gør, at det dels er svært for
medarbejderen at adskille beboere og hindre
konflikter. Derudover kan det indebære en risiko
for medarbejderne at flugtmulighederne er så
ringe.

Boenhed 44
 Er bolig for 16 beboere
 Er arbejdsplads for 48
medarbejdere
 Er ramme om fælles
aktiviteter for beboere,
pårørende og
medarbejdere

Spørgsmål til dialog

Hvordan er fremtidens boenhed?
Hvordan indretter vi en boenhed /bolig, så den giver de bedste
betingelser for beboernes liv og livskvalitet
1. Hvordan sikrer vi en boenhed / bolig der fungerer til
både privatliv og pleje
2. Hvordan sikrer vi en boenhed / bolig, der fungerer i
forhold til de fælles aktiviteter i boenheden
3. Hvordan sikrer vi en boenhed/bolig, der fungerer som
arbejdsplads?
4. Hvilke udviklingstendenser vil fremover udfordre den
nuværende bygningsmasse i landsbyen?

Hvordan er fremtidens landsby?
Hvordan sikrer vi, at landsbyen som ramme giver de bedste
betingelser for beboerne livskvalitet?
1. Hvordan kan vi bruge bygninger og arealer til at styrke
Landsbyens fællesskab?
2. Hvilke udfordringer er der i forhold til at bygninger og
arealer understøtter Landsbyens fællesskab?
3. Hvilke forhold skal være til stede for at sikre et godt
samspil mellem bygninger og mennesker
4. Hvilke nye aktiviteter kan indgå og være med til at
udvikle fremtidens landsby?

5. Hvordan sikrer vi en boenhed / bolig der fungerer til både
privatliv og pleje
6. Hvordan sikrer vi en boenhed / bolig, der fungerer i forhold til
de fælles aktiviteter i boenheden
7. Hvordan sikrer vi en boenhed/bolig, der fungerer som
arbejdsplads?
8. Hvilke udviklingstendenser vil fremover udfordre den
nuværende bygningsmasse i landsbyen?

Hvis du vil vide mere
Læs mere om masterplanen på intranettet – her finder du
kommissorium og referater fra styregruppen og
arbejdsgruppens tidsplaner.
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