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Afslutning af Højlundsparken

Grunden ligger i Solbjergs sydvestlige ende i forlængelse af 
Højlundsparken og Klemivej. Området er beliggende i landzone, 
og vil ved overførsel til byzone spejle sig i et mindre areal 
beliggende i byzone på den anden side af Gammel Horsensvej, 
og sammen med dette afslutte byen mod syd. 

Arealet udgør ca. 5 hektar, og der påtænkes opført fritliggende 
enfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse 
til eksempelvis unge familier, singler eller par med voksne 
børn, samt seniorbofællesskab med selvstændige boliger 
samt fælleshus. Fælleshuset kan bruges til hobbyaktiviteter, 
fysiske aktiviteter, yoga, pilates, styrketræning m.v., sociale 
arrangementer, evt. fællesspisning, og gæsteværelser som 
kan bookes ved familiebesøg o.lign. Hertil endvidere væksthus 
samt skur til havetraktor og andre redskaber.  Seniorboligerne 
etableres med private terrasser og grønne udenomsarealer som 
vedligeholdes af gartner. Vejadgang foregår via Klemivej og 
Højlundsparken.

I forbindelse med en mindre sø på grunden ønskes etableret et 
grønt rekreativt område med bænke og gangstier som forbinder 
hele området. Det rekreative område skal give naturoplevelser, 
aktiviteter og rum for spontane møder mellem mennesker. Der 
anlægges legeplads til brug for børnefamilierne i området.

Boligerne tænkes opført i et nutidigt formsprog i robuste 
og gedigne materialer, hvor kvalitet, energi, klima og 
bæredygtighed i bred forstand er gjort til parametre på lige fod 
med anvendelse, funtionalitet og æstetik. Kommer man således 
fra et ældre hus eller lejlighed vil man både opleve et funktionelt 
og komfortmæssigt løft og et økonomi-/energimæssigt fald.

Boligudviklingen i området skal bidrage til den kontrollerede 
og positive vækst i Solbjerg, der allerede pågår med blandt 
udviklingen af Solbjerg Bytorv samt udvidelsen af Solbjergskolen 
med et 4. spor.

Udviklingen i Højlundsparken kan favne og bidrage med gode 
faciliteter og danne ramme om det gode liv for alle aldersgrupper 
både børn, unge, familier og seniorer.
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Ejendomsoplysninger (fremskaffet via OIS)

Højlundsparken 17
8355 Solbjerg

Matrikel nr. 2g Fastrup By, Vitved
Ejendomsnr. 247923
Grundstørrelse 48.418 m2
Landzone
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Mulig disponering på grunden
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Parcelhusudstykning, 29 parceller

Seniorboliger, 15 boliger og fælleshus

Rækkehusbebyggelse, 20 toplansboliger

Eksisterende parcelhus





Fugleperspektiv fra syd





Kig mod vest





Kig mod syd





Stemningsbilleder fra grunden





Mulige boligtyper / inspiration
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