
Tilmelding til indvielsen bedes ske til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole: dos-post@horsholm.dk

Så er der gang i  
Danmarks mest klimavenlige daginstitution 
Hørsholm Kommune har hermed fornøjelsen af at invitere 
til indvielse af Danmarks mest klimavenlige daginstitution, 
Solhuset – Lions Active House. 

Indvielsen sker tirsdag den 10. maj 2011 kl. 13-14  
på Breeltevej 3, 2970 Hørsholm 

Vi indvier et enestående hus, der sætter klima, sundhed 
og grøn læring på dagsordenen. Solhuset er CO2-neutralt 
og producerer sin egen energi fra vedvarende energikilder. 
Der er et særligt fokus på sundt indeklima, og klimapæda-
gogikken er med til at bevidstgøre børnene om klima, 
natur, energi og sundhed.

Socialminister Benedikte Kiær klipper snoren til Solhuset, 
og administrerende direktør Leif Jensen fra VKR Holding 
A/S og jeg præsenterer huset og tankerne bag. 

Bestyrelsesformand i Lions Børnehuse Niels Wendelboe-
Nielsen vil fortælle om dagligdagen i daginstitutionen, og 
Solhusets børn markerer den festlige dag ved at synge 
husets egen solsang.

Venlig hilsen Morten Slotved, Borgmester

Fakta om Solhuset – Lions Active House
• Solhuset er en integreret daginstitution, der har plads  
 til 100 børn i alderen 0-6 år og til 30 medarbejdere. 
• Institutionen er udviklet i et strategisk samarbejde   
 mellem Hørsholm Kommune, VKR Holding A/S og  
 Lions Børnehuse. Den er opført af Hellerup Byg A/S  
 i samarbejde med CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s  
 og Rambøll.
• Huset er designet ud fra Active House-konceptet, som  
 er en vision om bygninger, der giver mere end de tager:  
 Energiforsyningen er fra vedvarende energikilder, bygnin- 
 gerne har et sundt og komfortabelt indeklima og en  
 positiv indvirkning på miljøet.
• Medarbejderne i Solhuset er frontløbere for klima- 
 pædagogikken i Hørsholm Kommune.

Energifakta:
• Solhuset er selvforsynende med energi fra vedvarende  
 energikilder.
• Bygningen har 50 m2 solfangere, 1.000 m. jordvarme-
 slanger og ca. 250 m2 solceller, der forsyner bygningen  
 med al varme og elektricitet. 
• Solhuset er CO2-neutral i kraft af husets energikilder, 
 materialevalg og lave energiforbrug.

Invitation til indvielse af  
Solhuset – Lions Active House
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