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Ny, grøn daginstitution bliver Hedensted Kom-
munes største nogensinde 
140 børn kan se frem til at få helt nye rammer at boltre sig på, når kommu-
nens største daginstitution nogensinde slår dørene op på Årupvej vest for 
Hedensted by. CJ A/S er udvalgt til at opføre den nye daginstitution, som 
får en særlig grøn profil med vidstrakte, grønne fællesarealer, grønne tage 

og naturlige materialer - og mulighed for både store børnefællesskaber og 
fordybelse i mindre grupper. Der er byggestart i det nye år.  

Hedensted Kommune oplever i disse år rekordhøj befolkningstilvækst og stor vækst 
i antallet af børn under seks år.  

Derfor bliver der i 2023 sat gang i byggeriet af flere nye daginstitutioner. En af dem 
bliver kommunens største til dato. Nemlig den nye, endnu unavngivne, daginstitu-
tion på Årupvej i en den vestlige udkast af Hedensted by.   

Beliggenheden ved Årupvej er nøje udvalgt, så den passer til pendlermønstre og 
kan betjene en række af byens hastigt voksende boligområder. Samtidig er place-
ring mellem det nyetablerede naturområde Hedensted Søerne og Hedensted Cen-
tret oplagt, fordi den giver børn og medarbejdere mulighed for masser af fysisk ak-
tivitet, læring og leg. Både ude og inde.  

Borgmester Ole Vind ser frem til, at den nye daginstitution bliver taget i brug.  

- Vi oplever så stor befolkningstilvækst og interesse for at opføre boliger i øjeblik-
ket, at vi har svært ved at følge med. Derfor investerer vi i de kommende år mas-
sivt i nye, moderne rammer for børn, der hvor behovet er størst. For det er helt af-
gørende for kommunens udvikling, at vi bliver endnu mere attraktive som bosæt-
ningskommune, men også som arbejdsplads. Og her vil de moderne rammer 
komme til at gøre en forskel.   

Daginstitutionens bygninger bliver opført i en klynge af kvadratiske skovhuse, som 
åbner sig mod naturen til alle sider. På den måde vil de grønne områder, der an-
lægges, komme helt tæt på og også kunne opleves indefra.  

Ved at kombinere naturlige materialer, grønne tage og et udeareal, der både får 
bakkelandskaber, vildtvoksende græsser, frugtbuske og spredte træer, opnås der 
harmoniske og naturlige omgivelser, som giver optimale betingelser for trivsel og 
leg. 

Samtidig tager indretningen højde for, at der vil komme forskellige grupper af børn 
i den nye daginstitution. Der bliver også plads til 40 børn fra det såkaldte miniteam, 
som har behov for en særligt tilrettelagt hverdag.  

Det glæder udvalgsformand Merete Skovgaard-Jensen, som er begejstret over det 
vindende projekt fa CJ A/S.  

- Vi har valgt et rigtig spændende projekt, som lever godt op til alle de ting, som 
har været vigtige for os. Her tænker jeg især på, at projektet matcher vores ønske 
om, at natur, bevægelse og sundhed bliver gennemgående temaer i børnenes og 
medarbejdernes hverdag.  
 
- Vi får også et meget funktionelt og fleksibelt byggeri. Så selvom vi samler mange 
børn på Årupvej, så vil vi få trygge og nære rammer, hvor der er plads til forskel-
lige børn og deres behov. Det betyder, at grupper både kan være for sig selv og 

fordybe sig, samtidig med at udearealerne og den fleksible indretning fremmer leg 
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og fællesskaber på tværs af børnegrupperne.   

Hos CJ A/S ser direktør Jonathan Smetana frem til opgaven i Hedensted: 

- Sammen med dygtige arkitekter og ingeniører har vi lagt os i selen for at skabe et 

inspirerende, funktionelt og grønt projekt, som matcher Hedensted Kommunes visi-
oner og ønsker om at understøtte et godt børneliv. Så vi er selvfølgelig både stolte 
og glade for at have vundet opgaven og glæder os til at komme i gang.    

FAKTA:  

 Den nye daginstitution på Årupvej forventes at have byggestart medio 2023 og forven-

tes færdig ca. et år senere.  

 Daginstitutionen får plads til i alt 140 børn fordelt på både børnehave- og vuggestue-

børn.  

 CJ A/S har vundet Hedensted Kommunes udbud og kommer til at opføre daginstitutio-

nen i samarbejde med VITA Ingeniører og GPP Arkitekter. 

 Hedensted Kommune oplever i øjeblikket den højeste befolkningstilvækst i over 10 år. 

Alene i 2023 forventes befolkningstilvæksten at runde 500 borgere.  

 Antallet af børn i Hedensted Kommune er de seneste år steget og i skoledistrikterne i 

Hedensted by er andelen antallet af børn fra 0-5 år steget markant med ca. 20 pct. På 

fire år er der blevet 125 børn flere i målgruppen i byen og udviklingen forventes at 

fortsætte.  

 Opførelsen af den nye daginstitution har et samlet budget på knap 40 mio. kr.  

KONTAKT: 

 
Ole Vind  
Borgmester i Hedensted Kommune 
Mobil: 40 74 71 79 
Mail: Ole.Vind@Hedensted.dk  

 

Merete Skovgaard-Jensen 
Formand for Udvalget for Læring i Hedensted Kommune 
Mobil: 20 34 85 47 
Mail: merete.skovgaard@hedensted.dk  

 
Kristian Lundfold 
Afdelingsleder, Byggeri i CJ A/S 
Mobil: 31 60 75 75 
Mail: kl@cj-as.dk  
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