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OVERORDNEDE BETRAGTNINGER 

Konklusionerne i den helhedsplan som er udarbejdet for Solrød Center er klare og entydige for 

så vidt at anbefalingerne er at ”lægge forstanden” af sig og tage Solrød Strand på sig. Heri 

ligger uddybende et pejlemærke om at Solrød skal søge det mere kvalitetsfyldte og 

differentiere sig fra indkøbscentre med mere. Solrød Kommunes egen konsulent 

(CarlbergChristensen) har i forbindelse med den proces udtrykt, at Solrød Strand med 

beliggenhed ved stranden og økonomisk velstillede borgere skaber en forventning om noget 

”Hornbæk-agtigt” frem for forstad eller soveby.  

Den skiltepolitik som Solrød Kommune udformer bør stemme overens med disse ambitioner, 

som Solrød Strands Grundejerforening fuldt og helt støtter. Hvis kunderne ønsker store skilte 

med lys og farver vil Waves i Greve, Fields i Ørestaden og City2 i Tåstrup altid være foran.  

KONKRETE BETRAGTNINGER  

Konkret betyder dette, at Solrød Strandvej ønskes friholdt for pyloner og skiltetårne. Det er 

foreningens opfattelse, at det vil virke skæmmende i vores område. Dette er der en hel del 

uheldige eksempler på i de tilstødende kommuner (se bl.a. tidligere oplæg fra kommunens 

rådgiver vedr. centerområderne). I stedet foreslår Solrød Strands Grundejerforening 

opsætning af mindre henvisningsskilte, der tilpasses vejens udformning og de karakteristiske 

rundkørsler. Pyloner og/eller skiltetårne bør, såfremt de mod forenignens opfattelse tillades, 

kun opsættes ved indkørsel til Solrød Center på Solrød byvej og Mosevej, ved Jersie Center på 

Parkvej samt ved det kommende Trylleskov Center på Cementvej. På indfaldsvejene fra 

strandvejen bør skiltning være mere diskret, udstråle kvalitet og tilpasset omgivelserne – frem 

for ”højtråbende” og ”larmende”.  

  

Solrød Strands Grundejerforening anbefaler ligeledes, at der ikke tillades skilte belyst med 

neonsrør el. lign., herunder særligt ikke indefra. Foreningen opfordrer derimod til at 

bestemmelserne tilsiger belysning gennem spots i terræn, som giver en lang smukkere 

belysning uden generende blænding. 
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AT INVITERE DE KREATIVE KUNDSKABER MED I PROCESSEN 

Som altid er et godt og gennemarbejdet oplæg bedre end fragmenterede kommercielle 

virksomheders mere eller mindre standardiserede løsninger. Solrød Strands Grundejerforening 

og Solrød Centerforening har derfor i fællesskab besluttet at udskrive en designkonkurrence i 

forbindelse med udformningen af skiltning til brug for Solrød Center. Det er forventningen, at 

vi på baggrund heraf kan demonstrere hvordan en gennemtænkt og designet løsning kan 

bidrage i netop den retning, som er ønsket for vores by og indkøbssteder.  

Bestemmelser som i højere grad udfordrer de kommercielle aktører behøver ikke resulterer i 

manglende interesse eller fravalg. Hvis en kommerciel aktør er interesseret i at placere en 

butik i Solrød Strand er det ikke krav til skiltning, som medfører en æstetisk flottere skiltning 

på bekostning at noget højere udgifter, som afholder aktøren fra at etablere sig i Solrød 

Strand. Skiltning er trods alt kun en mindre del af den kæmpe investering som etablering af et 

supermarked eller lign. udgør. Omvendt er oplagt, at hvis ikke der stilles nævneværdige krav, 

så vælges den billigste løsning ofte – til skade for vores by og den retning vi gerne præge 

udviklingen.  

        

       

 

DERFOR OGSÅ I DET MINDSTE 

Uanset hvor vidtrækkende de fremtidige regler for skiltning måtte blive bør det grundigt 

overvejes og det anbefales alene at give de vidtrækkende tilladelse til eksempelvis pyloner 

åremålsbestemt. En tilladelse kan således gives i eksempelvis 3 – 5 år, således at eventuelle 

afledte gener i forbindelse med i øvrigt lovlig skiltning, kan identificeres og efterfølgende 

afhjælpes. Ligeledes kan nogle områder fremfor andre kan have mere brug for at ”gøre 
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opmærksom på sig selv” i en periode, hvor et nyt område for butikker skal indarbejdes i 

borgernes bevidsthed. Dette er et stærkt argument for i det hele at friholde det nuværende 

Solrød Center for store skilte og pyloner, men alene mindre og mere diskret skiltning. 

 

Solrød Strands Grundejerforening.  

12. februar 2016 
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