
12. Januar 2016 

 

Informationsmøde: 
 

Vi indbyder til at skabe liv i Aktivitetshuset Solhjem. 

 

Kom med dine ideer til indretning og aktiviteter. 
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12. Januar 2016 

Velkommen: 
 

•Mar. 2014 Initiativgruppe starter undersøgelser 
•Mar. 2015 Stiftende generalforsamling på etablering af foreningen 
Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal 
•Nov. 2015 Køb af ejendommen 
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 Velkommen, indledning, 
historie og forløb 

 Dagsorden 

 Nøgletal 

 Sponsorer 

 Ansøgninger til fonde og 
puljer 

 Tidsplan 2016 

 Uggerby Husflid (UH) 

 Cykle Clubben Hjørring 
(CCH) 

 Planer stueetage 

 Planer overetage 

 Planer kælder 

 Planer udendørs 

 Ideer 

 Fremtid 

 Underværker 

 Arbejdsplan(3.mdr) 

 Opsummering 

 Debat 
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 132 medlemmer - 75 sponsorer (Økonomisk og praktisk) 

 Tinglyst skøde sidste uge 

 TAK til Fonde 

 TAK til erhvervsdrivende der støtter projektet 

 TAK til alle private sponsorer 



 Dagli’brugsen Bjergby 
 ENV-fonden 
 Lokale og Anlægsfonden 
 Mange erhvervsdrivende i lokalområdet 
 Mange privat-personer  
 Se mere på www.solhjem.dk 

 

TAK  
Så støt de lokale erhvervsdrivende, de støtter også dig! 
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http://www.solhjem.dk/


 Bjergby VVS 

 Garant tæpper – Favorabel aftale om tæpper/gulv 
til reception og værelser 

 Horne Blik – Lån af lifte 

 Bredbånd Nord – Etablering af hurtig bredbånd 
mod brug af rum og banner 

 Bilka Aalborg – Speciel tilbud på senge og 
sengetøj 

 Sparekassen Vendsyssel – Inventar 

 Bæks Maskinstation – Hjælper med at fjerne 
buske og beplantning 

 

 

 
Aktivitetshuset Solhjem 6 



I januar sendes ansøgning til følgende puljer 

 Underværker 

 Matchningsmidler 

 Vedligeholdelsespulje 

 Jemogfix-pulje 

 Tuborg-fonden 

 Spar-Nord fonden 
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 Jan-mar:  Maling og renovering 

 Feb-mar:  Uggerby Husflid flytter ind (Uge8) 

 April 15-16:  Cykelløb CCH 

 Apr-maj:  Udlejning & måske Lan-party? 

 Maj 21-22:  Åbne byer (Odden) 

 Apr-jun:  Maling og renovering 

 Jun-aug:   Udlejning og markeder 

 Sep-nov:  Renovering Tag og kviste 

 Nov-dec:   Julemarked 
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 Jan-feb:  Renovering og ombygning 

 Mar: Uggerby Husflid flytter ind (Uge8) 

 Apr:  Påskeudstilling  

 

 Kurser i pileflet, håndarbejde 

 

 Weekendkurser 

 Patchwork, fuglehuse, pileflet, møbelpolstring 

 Fra yt til nyt? 

 Skoler? 

 Dans? 

9 Aktivitetshuset Solhjem 



10 Aktivitetshuset Solhjem 



 Lager, værksted, møderum 

 

 Cykelløb 15. & 16. april med cykeleliten 

 

 Træningsophold 

 Træning med udgangspunkt fra Solhjem 

 

 Ungdomsryttere 
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Uggerby 
Husflid 

Serverings 
køkken 

Toiletter og 
bad 

Indgang 
reception 

9 værelser 
Udlejning 
& aktiviteter 

Møderum, fællesstue, festrum 
Øvelokale for BAND indtil overetage er klar 
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 Sjove løsninger 

 Design plan – farver 
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 Sjove billige løsninger 

 Design plan – farver 
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Udvendig trappe Terrasse 
med 
udsigt 

Musikscene 

Trappe fra reception 
m. handicaplift 

Køkken 
toiletter 
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Det lyseblå område bliver 
et stort multi-rum. 
Rummet kan opdeles 
med mobile vægge. 



 
 Det eksisterende åbne loftsrum + disponibelt loftrum mod 

øst indrettes på sigt til et stort multirum, der kan bruges til 
udstilling, motion, dans, musik og andre større 
arrangementer.  

 Der indrettes serveringskøkken + 3 toiletter 

 Der etableres musikscene 

 Mod vest åbnes taget med større vinduesparti, så der bliver 
udsigt mod vest.  

 Der etableres tagterrasse 

 Mobile skillevægge kan bruges til indretning 
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Krybekælder 

Cykel Clubben 
Hjørring 
Lager, 
værksted,  
disp. rum 

Atelier, 
kunst, bar 

Lager, 
opbevaring, 
udsugning, 
teknik  

Snedkeri, 
høvlebænke, 
værksted, 
Yt til nyt, 
møbelpolstring 
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Fyrrum 
Lager 
Værksted 
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Der laves aflåst 
materialegård til træ på 
nordsiden af garage. 
Garage renoveres! 

Beplantning 
beskæres og 
opstammes. 
De mest 
sunde træer 
bevares i hel 
tilstand! 

Planter og 
hæk fjernes, 
der etableres 
P-pladser. 
Nogle planter 
bevares! 

Træer, hæk nord 
og øst ved 
garage fjernes. 
Flaske- og avis 
containere 
forsøges flyttet 
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Fra brændesstabel til ishus? 
 
Masser af ideer? 



22 Aktivitetshuset Solhjem 

solhjem.dk 
kunsthobby.dk 
Bedandbreakfast hjemmeside 
FACEBOOK 
 
   PINTEREST 
 
 

http://www.kunsthobby.dk/
http://www.kunsthobby.dk/
http://www.kunsthobby.dk/
http://www.kunsthobby.dk/
http://www.kunsthobby.dk/
http://www.kunsthobby.dk/
http://www.kunsthobby.dk/
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Cykelruter 
Aktivitetshuset Solhjem til Rubjerg Knude (1 t 15 min. – 23,8 km  ) 

 
 
 



24 Aktivitetshuset Solhjem 

 
 

Cykelruter 
Aktivitetshuset Solhjem til Tornby Strand (37 min. – 11,4 km  ) 
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Visit Bjergby 
Visit Fru Skjoldager 

Visit Dagli’ Brugsen 

Visit Bjergby autoværksted 

Visit Peterspladsen 

Visit Aktivitetshuset Solhjem 

Visit Bjergby Kirke 

Visit Birgitte Tolnov 

Visit Textilgalleriet 

Visit Skoleskoven 

Visit Langs stien 

Visit Hellehøj 

 

Visit Mygdal 
Visit Mygdal Kirke 

Visit Odden 

Visit Bønnehuset 

Visit Mygdalhus 

Visit Rav-Værkstedet 

Visit Mygdal Mejeri 

Visit RAS Kunsthåndværk 

Visit Mygdal Pottemageri  

Vi vil prøve at knytte 
attraktioner, virksomheder, 
kunstnere og begivenheder 
sammen ved at hjælpe med 
lave en række facebook-sider! 
 
Mere herom senere…. 



 Gå ind på www.undervaerker.dk  
 Find projektet: ”fra plejehjem til aktivitetshus” 
 Klik på ”støt projektet”! 
 Skriv gerne en kommentar 
 Gå evt. ind via www.solhjem.dk 
OBS. Virker ikke altid med Google Chrome på PC! 
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Det er vigtigt du støtter vores 
projekt! Antallet af støtter 
afgør om vi kommer i 
betragtning til støtte. 
Støt fra PC, IPAD, MOBIL, Støt 
fra firmaets, fra svigermors og 
børnenes computere.  
      Sidste frist 27. januar!!! 

http://www.undervaerker.dk/
http://www.solhjem.dk/


 Rengøring 
 Ombygning 
 Maling gang 
 Maling stue/fællesrum 
 Maling værelser 
 Maling badeværelser 
 Maling forgang/reception 
 Eftersyn døre og vinduer 
 Gelændere renoveres 
 Maling døre og vinduer 
 Rengøring 
 Indretning 
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Regler:  

 Det skal være af lyst og det skal være sjovt! 

 Der skal hygges! 

 Ikke føle dig  forpligtet! 

 

 Hver tirsdag aften fra 19-21 fra ”yt til nyt” 

 Arbejdsdage? 

 Arbejdsweekend? 
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 Det her skal være et hus for alle, ung og 
gammel! Vi skal alle kunne være her! 

 Det her skal være sjovt 

 Vi skal hygge! 

 Vi skal være kreative! 
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 Skriv ideer ned! 

 Nedsæt grupper? 

 Beskriv, hvad der herefter sker 
◦ Granskning af de skabte ideer? 

◦ Opfølgning med større gruppe? 

 Opret handlingspunkter til opfølgning? 
◦ Start på at omdanne ideer til virkelighed 
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