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Status på ejendom 

 Ejendommen ligger op til det fredede område 
Præstebakkerne med udsigt til Vesterhavet tæt på 
Bjergby Kirke 

 Solhjem bygget i 1960 og nedlagt i 2003 

 PMU (Praktisk Medhjælper udd.) har ejet Solhjem, siden 
2007 (købt af kommunen for ca 800.000). Havde 
planer men vil nu sælge hurtigst muligt! 

 Der har været andre private købere i spil (Vandrehjem 
og måske hospice) 

 Har lånt og haft bygningen på hånden til 1. januar 
2015 (sommermarked og efterårsmarked) forlænget til 
31. marts 2015 

 



Anvendelse Solhjem 

 Overnatningsmuligheder for gæster til Bjergby-
Mygdal området og turister 

 Udstillinger f.eks. erhverv og f.eks. naivistisk kunst 

 Marked, teater, foredrag og musikarrangementer 

 Cykelturisme 

 Musik, Motion og dans 

 Foreninger f.eks. Hjørring cykelclub (over 200), 
måske andre cykelklubber, Uggerby Husflid (80-90 
kursister), FOF kunst, måske Hjørring Veteranklub 

 



Anvendelse Solhjem Sommer 

 Overnatningsmuligheder, turistformidling og cafe 

 Udstillinger f.eks. naivistisk kunst som passer godt 

sammen med Peterspladsen og kunstruten 

 Udendørs arrangementer, marked m.m. 

 Cykelturisme 

 Cykelruter og vandreture kortlægges og lægges 

på website 

 



Anvendelse Solhjem Vinter 

 I kælderareal og første sal foreningsaktiviteter 

 Uggerby Husflid 

 Løbende udstillinger  

 Galleri / Cafe 

 Værelser udlejes f.eks. ved familiebesøg 

 Mødested for ungdom, dagplejere, foreninger, pensionister 

 Motion, Musik, dans, billard, dart, bibliotek osv… 

 Værksteder 

 Skoler, børnehaver og foreninger 

 Overnattende turister 

 



Uggerby Husflid 

 Vil leje sig ind på Solhjem fra 1. august 2015 og holde 

kurser eftermiddag og aften mandag til torsdag, i 

trædrejning og håndarbejde  (i dag ca. 85 kursister)  

 Der skal ske en større ombygning inden. 

 Vil udvide deres indsatsområde, f.eks. kurser i pileflet, 

patchwork, måske fuglehuse, stoftryk og kunstmaling 

 Vil udvide og lave nye kurser i weekends med 

overnattende kursister og instruktører. 

 Har planer om seminarer for undervisere også med 

udenlandsk deltagelse. 



Uggerby Husflid 

 Vil åbne dørene for skoler og ungdommen i 

området demonstrere husflid og deres håndværk i 

dagtimerne. 

 Vil åbne dørene for turister i sommerperioden, hvor 

der vil være demonstration af gamle håndværk, og 

måske salg af forskellige produkter. 

 Vil lave udstillinger og deltage i markedsdage. 



Hjørring Cykelklub 

 Laver arrangementer og cykelløb i området omkring 
Bjergby 

 Vil leje lokaler (ligger hos bestyrelse) 

 Den 11 april 2015 arrangerede klubben det første 
licens løb i Danmark og det vil sige at hele cykel eliten 
kommer til Bjergby. Sidste år var der ca. 550 til start i 
de forskellige klasser + dem fra Norge og Sverige så 
det er stort. Dette bliver måske en tilbagevendende 
begivenhed hvis vi kan købe ejendommen! 

 Andre cykelklubber og også udenlandske cykelklubber 
har udtrykt ønske om at bruge Aktivitetshuset Solhjem 
som træningscamp hvis projektet gennemføres. 



Hjørring Veteranklub 

 Overvejer at benytte Aktivitetshuset Solhjem som 

samlingssted for veteranklubben. Vil benytte lokaler 

til mødeaktiviteter og evt. værksted og lager. 

 Kunne forestille sig at benytte Aktivitetshuset 

Solhjem som udgangspunkt for arrangementer i 

Nordjylland 

 Man kunne forestille sig værksted i kælderen eller i 

garage, hvor man kan reparere biler og 

motorcykler. Ungdommen i området kunne reparere 

deres knallerter sammen med veteran entusiasterne.  



Cykelturisme 

 Det er planen i sommerperioden at udleje værelser 
til cykelturister. 

 Cykelturister, som gerne vil have tag over hovedet 
under lidt primitive forhold, med mulighed for at få 
lidt af spise, tørre tøj… 

 Mulighed for at reparere cyklen og eventuelt 
overnatte. 

 Cykelturisterne tiltrækkes via annoncering og 
hjemmeside der beskriver Danmarks dejligste 
område. 



Danmarks smukkeste område 

 Der etableres Web-site der beskriver cykelture og 
traveture der alle tar' udgangspunkt fra Aktivitetshuset 
Solhjem. Hver enkelt tur med sit særpræg og med 
varierende længde. Her er nævnt nogle: Bjergruten, 
Kunstruten, Tornby Strand Ruten, Keramik ruten, Rav 
ruten, Gourmetruten, Hirtshals Fyr ruten, Fiskerestaurant 
ruten, Svampe ruten osv.....   

 Alle ruter beskrevet i tekstform med rutebeskrivelse og 
distance, et kort, seværdigheder, kunsthåndværkere, 
udsigtsmuligheder, naturbeskrivelse og masser af 
billeder.  



Kunstkurser 

 Vi har planer om på sigt at ombygge 1. sal mod 

vest til et udstillingsområde for naivistisk kunst og 

lave en kunstskole.  

 1. salen bliver multi rum, der kan bruges til 

udstilling, motion, dans og større arrangementer 

 Vi forestiller os at lave forskellige malerkurser i 

samarbejde med FOF, også med weekendkurser 

hvor kursister og undervisere har mulighed for 

overnatning. 



Solhjem tanker 

 Det har været vigtigt for os at bygningen bliver 

anvendt og ikke forfalder yderligere! 

 Vi vil have fokus på at lave aktiviteter for 

ungdommen og alle borgere i nærområdet 

 Det er vigtigt at aktiviteter og anvendelse tilfører 

noget nyt til området omkring Bjergby og Mygdal, 

og ikke udkonkurrerer andre bygninger som hallen, 

skolen, sognehuse og forsamlingshuse…. 

 



Kommunen: 

 Mener projekt ligger inden for rammerne af, hvad 

der vil kunne søges kommunale matchningsmidler til. 

Matchningsmidlerne kan søges til at matche 

eksempelvis egne midler til projektet, støtte fra 

fonde eller lign. eller til at matche frivillig 

arbejdskraft.  

 Tilskud til varme og drift? (Uggerby Husflid) 

 Ung i arbejde, flexjobbere, seniorjobbere? 

 Bypedel? 

 



Bygningens tilstand 

 Måske udbedring af tag 

 Nye kviste og tagvinduer 

 Nye vinduer og døre 

 Ny førstesal 

 Renovering af kælder 

 Nye toiletter og badeværelser 

 Nyt køkken og ny indretning 

 Renovering vil ske etapevis 



Tidsplan 

 

 
1. okt. 2015 Køb af ejendom 

Okt.-Dec. 2015 Ombygning Uggerby Husflid 

Klargøring af værelser 

Toiletter og bad 

Juli-Sep. 2016 Udlejning af værelser første gang 

1. jan. 2016 Uggerby Husflid opstarter på Solhjem 

Vinter 2015-16 Kælder renoveres 

Marts-juni 2016 Nyt tag og kviste 

Nye vinduer og døre 

Vinter 2016-17 Ny 1. sal mod øst 

Ny 1. sal mod vest 

Sommer 2017 Kunstudstilling første gang 

Vinter 2017 Kunstkurser  



Finansiering 

 Køb 700.000? + ombygning/etablering 400.000? 

 Pantebrev PMU? 

 Krone til krone tilskud Dagli’brugsen 

 Lån Dagli’brugsen? 

 Sponsorer? 

 ENV-fonden (1. oktober)? 

 Danske Banks Fond? 

 Lokale- og Anlægsfonden? 

 

 



Ombygning 

 Finansiering af etapevis ombygning i de kommende 

år: Lokale og anlægsfonden, Spar Nord fonden, 

Realdania, Nordea fonden, Landdistriktspuljen, Ny 

Carlsberg Fonden, Pulje til landsbyfornyelse 

(Vækstplan DK), LAG-midler, Kommunen, EU, 

Toppen af Danmark og andre turistorg., Det 

Obelske Familiefond, ENV-fonden, Dagli-Brugsen 

Bjergby, Sponsorer, værdi af eget arbejde 

 Der forventes stor frivillig indsats 

 

 



Projektet 

 

 

 Er til gavn for hele Vendsyssel og selvfølgelig 
området omkring Bjergby og Mygdal. 

 Vil skabe et frugtbart og udviklende samarbejde 
med de forskellige foreninger der vil benytte huset.  

 Vil fuldt udbygget, have en stor turistmæssig 
betydning. 

 Vil give nye muligheder for ungdommen i området. 

 Skaber mulighed for at etablere Danmarks første 
naivistiske kunstmuseum.  

 Giver håndværk videre til kommende generationer. 

 

 


