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Solrød Strand december 2017 

 
Referat af møde med vejlaugsrepræsentanter i  

Solrød Strand Grundejerforening  
  

Torsdag den 23. november 2017 
I Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 

 

Dagsorden:  
 

1) Kystsikring. 
2) Projektet på grunden ved stranden på Østre Strandvej, ”Strandens Hus”. 
3) Udvikling af Solrød Center. 
4) Ændring af lokalplan 701.1 - Solrød Strandvej mellem Solrød Byvej og Mosevej. 
5) Aktuel orientering. 
 

Referat:  
 

Vedr. 1 Kystsikring  

Foreningens formand Jens Bang Liebst og bestyrelses medlem Flemming Kristensen re-

degjorde for det langvarige og grundige arbejde med og omkring kystsikring i Solrød 

Kommune. Generelt har SSG været meget tilfredse med arbejdet og har med glæde note-

ret, at Solrød Kommune under processen har lyttet til de grundejerforeninger som har del-

taget.  

Løsningen som SSG støtter op om r efter meget arbejde endt med et kystdige på 2 meter 

fra nord og indtil Ventegodsvej hvor lagunen starter. Fra lagunen og mod syd føres diget 

indenom lagunen og løses med et beskedent landdige.  

SSG er meget tilfredse med at denne løsning som lader til at nyde politisk opbakning sik-

rer den højeste grad at naturbevarelse i de unikke klitter og lader klitterne vokse naturligt 

fortsat og gradvist sikre kysterne bedre.  

Med hensyn til omkostningsfordeling afventes oplæg fra Solrød kommune, men udgifterne 

vil være yderst beskedne i forhold til de første udmeldinger grundet dna valgte løsning og 

det ”høje” eksisterende naturlige beskyttelse.  

Forsamlingen udtrykte støtter til det gode arbejde og det resultat som ser ud til at blive op-

nået derved.  

 

Vedr. 2 Projekt på grunden ved stranden på Østre Strandvej, ”Strandens Hus” 

Jens Bang Liebst redegjorde for tanker og ideer bag det foreslåede projekt for grunden på 

Østre Strandvej. SSG ønsker at grunden udvikles til glæde for klubber og borgere. Dette 

betyder nye og opdaterede faciliteter til klubberne med relation til grunden – Solrød 
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Strands Kajakklub, Solrød Strands Sejlklub, Vikingelauget Freya (morgenbadere), dykker-

klub, kitesurfere m.fl.  

I løbet af 2017 er der på initiativ og finansiering af SSG gennemført et omfattende projekt-

arbejde i samarbejde med klubber og arkitekt. Dette er resulteret i et konkret projektfor-

slag, som er forelagt for forvaltning og politikere.  

Projektet nyder umiddelbar opbakning og støtte og der er afsat midler i Solrød Kommune 

til at udvikle projektet yderligere i 2018. 

Forsamlingen udtrykte meget stor opbakning til et sådant projekt og de konkret valgte løs-

ninger på Østre Strandvej.  

 

Vedr. 3 Udvikling af Solrød Center  

Jens Bang Liebst redegjorde for det arbejde som har været udført gennem de sidste par år 

omkring udvikling af Solrød Center til et mere attraktivt sted at handle og opholde sig.  

Konkrete blev planerne for omlægning og udvikling af torvet ud mod Strandvejen også 

vendt.  

Forsamlingen efterlyste, at der sker mere i centeret og at det arbejde der er lavet er meget 

tiltrængt. 

 

Vedr. 4 Ændring af lokalplan 701.1 – Solrød Strandvej mellem Solrød Byvej og Mo-

sevej. 

Jens Bang Liebst redegjorde for forløbet omkring et nyt forslag til en ændring af lokalplan, 

som vil indebære en såkaldt ”byfortætning” på strækningen. 

Konkret har matrikelejeren mellem Hedevej og Jagtvej fremlagt et endog overordentlig om-

fattende projekt med samlet 76 % bebyggelsesprocent.  

Dette projektforslag udløste tidligere på året massive protester fra de fem vejlaug som lig-

ger på strækningen og fra SSG. Solrød Kommune og politikere har umiddelbart tilkendegi-

vet at være enige i at dette projekt var for omfattende og det vil herefter i foråret 2018 på-

gå en drøftelse og forberedelse af en lokalplan, som antageligt få en mere begrænset 

byggeret.  

Forsamlingen tilkendegav at være enige i at en lokalplan skulle begrænse retten.  

 

Vedr. 5 Aktuel orientering  

Jens Bang Liebst redegjorde meget kort for nogle af de andre emner som optager besty-

relsen, blandt andet et projektforslag om at renovere og udvikle Gl. Køgevej, som er ned-

slidt og trafikalt problematisk. 


