
Vores overordnede idé og plan – at inddrage Børnehuset Solkær’s 

udendørsarealer i vores byrum og aktiviteter, samt invitere til det bruges af 

byens borgere og besøgende i en højere grad.  

 

 Projektbeskrivelsen inkl. Tidsplan: 

Fornyelse af området på og omkring Børnehusets legeplads med opstart foråret 2021, hvor 
projektet opdeles i etaper og forventes endeligt være i mål medio/slut 2022. 

Første etape som denne ansøgning omhandler, vil vi op starte april 2021 og slutte august 
2021. Det vil ende ud i at skabe en udendørs bålplads med mulighed for at lave mad over 
bål med tilhørende siddepladser. Samt skabe læ beplantning og dermed et ”rum” der 
indbyder til at være. Vi vil også gerne have udarbejdet en forhindringsbane som skal 
være ved siden af bålpladsen. Forhindringsbanen skal opfordre til leg og bevægelse.  

Målet er at skabe et socialt mødested, for hele landsbyen, hvor forældre og børn kan 
være aktiv sammen  og få samvær, nærvær og gode fælles oplevelser med bevægelse og 
madlavning.  

Næste etape er at få bygget en mini hytteby, nye gynger mm.  Faciliteterne skal kunne 
benyttes i dagligdagen af Børnehuset Solkær samt i fritiden af byens borgere.  

  

  

 Budget: 

Der skal indkøbes bålsted i corten stål samt tilhørende bålmad’s stativ og sidde pladser rundt 
om bålet og små faciliteter som opbevaring af brænde der er afgivet pris fra Grøn Vækst på 
14.000,- 

Der skal indkøbes læbeplantning (der skal tilplantes flere steder, men et samlet indkøb på det 
hele kan holde prisen nede) og der er afgivet tilbud fra Grøn vækst på 15.000,- 

Aktiv leg som har lavet legepladsen på skolen har lavet et tilbud på 22.500,- Derudover kommer 
montering på cirka 7000,- ved hjælp fra frivillige.  

 

Samlet ønsket beløb til projektet er: 52.500,-  

  

 Projekt ansvarlige samt styregruppe er:  

De ansvarlige er Fællesbestyrelsen for Idom-Råsted Skole og Børnehus, hvorfra Styregruppen 
samt én udefra er: 

Robin Bajlum, Sønderbækvej 3, 7500 Holstebro, tlf. 22379247, robin_bajlum@hotmail.com 

Juliane Dixen,  Burlundvej 1, 7500  Holstebro, tlf. 24600644, juliane_tullemor@hotmail.com 

Mads Munksgaard, Kofeltvej 87, 7500  Holstebro,  tlf. 29845227, mmu@groenvaekst.dk 

  

 



 Hvordan bidrager projektet til Idom-Råsted? 

Vi ønsker at inddrage vores allerede eksisterende samlingspunkter på med aktiviteter, der 
findes på henholdsvis skolen og børnehusets områder i vores byrum og ligge op til det også kan 
benyttes i fritiden, weekender og ferier af byens borgere og udefra besøgende. Vores nuværende 
fiskehytter ville få muligheden for at tilbyde deres gæster et bål, hvor der passende kunne 
tilberedes en friskfanget laks, gæster af Plexus ville kunne lave aktiviteter på børnehusets 
område og stadig nærhed af deres lokaler f.eks. børn der er med til fester i Plexus ville få stor 
glæde at flere udendørs aktiviteter. Ligeledes kan den årlige byfest samt andre arrangementer 
kunne drage mere nytte af et nyt og revideret området i Børnehuset.  

Vi har i dag et fint område på Børnehusets legeplads, som vi ønsker gradvis i takt med vi 
økonomisk kan følge med, at forny og opgradere og vi ønsker at inddrage området til hele byen 
og udnytte områdets fulde potentiale i dets åbne form. 

  

 Beskriv frivilligheden og det lokale engagement i projektet? Hvordan bidrager 
projektet til at skabe lokalt engagement, sammenhold og ejerskab før, under og 
efter projektets gennemførelse?   

Styregruppen er allerede i kontakt med flere af byens borgere, der ønsker at deltage med 
arbejdskraft og hjælpemidler. Vi oplever en stor interesse I at gøre området ved Børnehuset 
attraktivt, da det gavner vores bys børn, og forældre er optaget af at være en del af vores 
samfund og tager det at hjælpe til, som en del af livet i en landsby. Ved at vi netop har 
visualiseret vores vision om, at gøre området til ”alle mands eje” og dermed tilføje endnu mere, 
der kan benyttes ser vi kun en interesse der vokser. Det viser os vi er på rette spor og glæder os 
over vi endnu engang ser et sammenhold, der er kun vokser. Styregruppen er stærkt indstillet på 
at holde projektet på linje med planen og få det bragt til mål indenfor tidsplanen, så den 
kommende sommer allerede kan beriges med et nyt bålsted og forhindringsbane.  

  

 Risikovurdering – Hænger målet sammen med midler og ressourcer? – Hvad kan 
hindre projektets gennemførelse? - Kræver projektet efterfølgende 
vedligeholdelse?, samt pris herpå? 

Vi har været realistiske og netop opdelt vores vision i mindre projekter, så det økonomisk kan 
hænge sammen, samt det er overskueligt for frivillige at blive en del af projektet. Vi vil over det 
næste år til halvandet udføre flere forbedringer på udenoms arealerne primært på Børnehuset 
Solkær’s område, men da økonomien for Idom-Råsted Skole og Børnehus ikke tillader større 
udskrivninger til dette, vælger vi at opdele i mindre projekter, men det er stadig ikke nok og 
derfor behøver vi også økonomisk hjælp. Vi er i samråd med Bestyrelsesrådet for 
skolebestyrelser i Holstebro Kommune indgået et samarbejde om, at påvirke budgettet for 2022 
til at afgive flere midler til udenoms arealerne på kommunernes skoler og børnehuse hos 
byrådspolitikkerne, men vi er ganske sikre på det ikke vil kunne dække vores visioner og 
drømme, derfor vil vi ikke blot vente, men handle egenrådigt. Vi tror og håber alligevel på, vi 
kan komme i mål med visionen ved hjælp fra Vindmølle fonden m.m.  

 

Projektet der er del 1 og beskrevet herfor kræver minimal vedligeholdelse og den der måtte 
komme vil kunne holdes af økonomien i Børehuset Solkær. Det er anslået til under 3000,- 
årligt.  

 

 

 



Vedhæftet er: Skitsetegning af hele området, der visualiserer den fulde plan. Samt 
redskabsoversigt.  

 

Vi håber vi med ovenstående, at have vagt jeres nysgerrighed på vores vision og dermed kan se 
ideen I at udnytte det område vi (heldigvis) ikke har afgrænset med et hegn og gøre området til 
en del af byen, med flere og bedre faciliteter og samtidig hjælpe Børnehuset med flere 
muligheder i hverdagen.  

Har I spørgsmål, før I kan træffe en afgørelse, er I til enhver tid velkommen til at kontakte hele 
Fællesbestyrelsen og/eller styregruppens medlemmer.  

 

Vi ser frem til jeres svar.  

De bedste hilsner  

Fællesbestyrelsen for Idom-Råsted Skole og Børnehus samt formand for IRIF 
Helle Madsen.  


