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Kære Ole Krabbe 

 

Tak for din henvendelse af den 22. februar 2021. 

 

Byrådet vedtog ekstraordinært d. 23. september 2020, at der skal etableres 

ekstra dagtilbudspladser i Malling, så flere børn kan få anvist en plads tætte-

re på deres hjem.  

 

Indstillingen om, at bygge en daginstitution i Malling, til trods for, at der på 

nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt med dagtilbudskapacitet i garantidi-

strikt Oddervej, blev udarbejdet og indstillet til Byrådet, for at imødekomme 

det store ønske fra byens borgere om, at kunne få børnene passet lokalt.  

 

Det blev besluttet at der etableres fire dagtilbudsgrupper på Mallinggårdsvej, 

ved siden af de eksisterende tre dagtilbudsgrupper. Den nordlige placering 

af et dagtilbud blev valgt, for at imødekomme ønsket om at skabe lokale 

pasningspladser hurtigst muligt.  

 

Jeg har været i dialog med byggemodningen i MTM, som oplyser mig, at de 

forventer, at arealet i lokalplan 1020, som er udlagt til dagtilbudsformål, er 

byggemodnet i december 2021. Hvis der er politisk opbakning til det, kan 

byggemodningen fremskyndes, og i bedste fald være færdig til sommeren 

2021. Denne proces vil dog også tage tid.  

 

En anden placering af daginstitutionen end den politisk vedtaget placering 

på Mallinggårdsvej, vil forsinke byggeprocessen og dermed ibrugtagningen 

med ca. et år, da det kommende dagtilbudsbyggeri på Mallinggårdsvej alle-

rede er langt fremme i processen med bl.a. projektering af byggeriet. Der er 

desuden allerede anvendt anlægsmidler til byggeriet på Mallinggårdsvej. 

Disse udgifter vil gå tabt ved en eventuel anden placering. Byggeriet på Mal-

linggårdsvej er desuden en del af den frivillige bæredygtigklasse. Det bety-

der, at der er givet støtte specifikt til byggeriet på den nuværende placering.  

 

En anden placering af daginstitution vil samtidig få den konsekvens, at de 

børn, som i dag passes i forløberen for daginstitutionen på Mallinggårdsvej, 

vil skulle passes der et år mere end forventet.  

 

Med byggeriet på Mallinggårdsvej bygger vi en daginstitution for alle byens 

børn. Uanset placering vil børnene fordeles i daginstitutionerne efter højeste  

anciennitet, og dermed ikke efter hvilken daginstitution de ligger tættest på.   
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Jeg står fast ved, at vi fastholder den nuværende placering af det kommen-

de dagtilbudsbyggeri på Mallinggårdsvej.  

 

Jeg vil igen gerne understrege, at Børn og Unge fastholder arealreservatio-

nen i Serinedalen, lokalplan 1020 Malling Syd. Når småbørnsprognoserne 

for de kommende år dokumenterer behov for udvidelse af dagtilbudskapaci-

teten i Beder-Malling anvisningsdistrikt og i garantidistriktet samlet set, vil 

næste naturlige udvidelse af dagtilbudskapaciteten ske på arealet i lokalplan 

1020 i tilknytning til de boligomdannelsesområder, der ligger syd for byen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Medom 

 


