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Da Sundholm blev opført i 1908, var bygningerne beregnet til 
tvangsarbejde. Siden har stedet gradvist skiftet funktion – først til 
forsorgshjem, siden til en lukket totalinstitution, for nu at fungere som et 
åbent herberg og aktivitetscenter for socialt udsatte.

Byens Netværk besøgte det historiske bygningsanlæg for at blive klogere 
på, hvordan Sundholm drives i dag.

Ud over at være et sted, hvor mennesker der lever på kanten af 
samfundet midlertidig kan få tag over hovedet, har Sundholm også et 
aktivitetscenter, der er et beskæftigelsestilbud til personer, der er 
tilknyttet Sundholm, hvor de kan komme og arbejde i enten 
cykelværkstedet, træværkstedet, multiværkstedet eller byhaven. Alt hvad 
der produceres i værkstederne bliver solgt og arbejdet i værkstederne er 
vigtigt for at give brugerne følelsen af meningsfuldhed.

Vi besøgte også den socialøkonomiske virksomhed Bybi, der er flyttet ind i 
en af de gamle bygninger på Sundholm. Bybi producerer honning og 
honningprodukter, men er også gået ind i kampen for en mere alsidig og 
insektvenlig natur og arbejder derfor med alternative produktionsformer, 
hvor der ikke drives rovdrift på naturen.  



En historisk plantegning, der viser ”Arbejdsanstalten 
Sundholm” i sin helhed. 



Jesper Paaske og Emil Strøh fra Aktivitetscentret 
Sundholm fortalte om stedets historie og om deres 
arbejde med borgerne på Sundholm.



På multiværkstedet bliver der blandt 
andet syet tasker af kaffebønnesække.



På træværkstedet bliver der for øjeblikket 
produceret kasser til at plante træer i.





Byhaven bliver både brugt af aktivitetscenteret, 
den lokale byhaveforening og vuggestuen, der 
også holder til i en af Sundholms bygninger. 



Bistaderne fra Bybi sættes op flere forskellige steder i 
byen i samarbejde med bl.a. private aktører.  



Der blev også tid til en smagsprøve eller to.



Vi sluttede dagen med kaffe og påskeæg i Joseph Albertis hjem, der er en AlmenBolig+. Her står beboerne for 
vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer sammen, men til gengæld betaler de lidt mindre i husleje.  



Tak for i dag


