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MØDEREFERAT 
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Administrationen (BBO) bød velkommen, hvorefter arkitekt Jes Edvars præsenterede sit projektforslag 
for ejendommene Hedevej 2 og 4, som et udgangspunkt for den videre dialog om en eventuel fremtidig 
udvikling af strækningen af Solrød Strandvej, over for Solrød Center. 
 
Herefter var der en række spørgsmål og kommentarer fra salen: 
 
Spørgsmål: Kan det betale sig at udvide Solrød Center (flere butikker) i forhold til udvik-

lingen inden for nethandel? 
Svar fra Jes Edvars (JE):  Generelt viser det sig, at man ved at skabe et miljø, der skaber liv, samler 

mennesker, skaber mylder, støtter op om det at have/drive butik. Man kan 
eksempelvis lade sig inspirere af Rungsted Havn eller lignende. 

Administrationen: Der er også udarbejdet en helhedsplan for Solrød Center og bymidte, 
netop da centret er udfordret på butikslivet. Helhedsplanen fokuserer på at 
skabe mere aktivitet og sikre en fremtid for Solrød Center – også som an-
det end handelscenter. 
 

Kommentar fra salen: Husk parkeringspladser. 
 

Spørgsmål: Hvorfor udnytter man ikke de tomme lokaler i centret i stedet for at lave 
flere, nye butikslokaler – Fx Nordea, brilledamerne m.fl.? Kunne I ikke fo-
kusere på det i stedet? 

Bemærkning fra JE: Man kan spørge sig selv, hvorfor de er tomme? Og hvad skal der til? 
Niels Ove, Solrød Cen-
ter Grundejerforening: 

Solrød Center er ved at dø, men der er fortsat liv. Udfordringen ligger i at 
centret ejes af 50 individuelle ejere, som ofte sidder langt fra Solrød Cen-
ter og ikke har interesse i at udvikle eller sælge. Kommunen kan ikke 
tvinge ejer til at udleje – det komplicerer mulighederne. 
Vi er i gang med at arbejde for at skabe mere liv i centret med helhedspla-
nen – vi er nu i gang ved Strandvejstorvet. 
Vi bør fokusere på, hvilken lokalplan vi vil have for Solrød Strandvej, som 
trænger til et løft – også hvis vi kan gøre bymidten mere synlig ved 
Strandvejen (farver/kvalitet). 

Bemærkning fra JE: Nye tiltag tiltrækker opmærksomhed og interesse. 
Administrationen: Projektforslaget er et udgangspunkt for en drøftelse – udvikling i mindre 

omfang kan også være en vej. 
 

Thomas Rasmussen: Efterlyser argumenter for, at der skal ske udvikling – bidrager det til at redde 
centret? 
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JE: Vores projekt har ikke taget udgangspunkt i at redde centret, men mere i at 
skabe et hyggeligt miljø, som kan bidrage til oplevelsen af Solrød og de 
bevægelser/aktiviteter en udvikling vil medføre, kan bidrage til centret. Ek-
sempelvis er dette sket i Hornbæk – flere tilbud samt boligmuligheder med-
fører flere mennesker. 
 

John Mortensen: Er der indgået en aftale med kommunen? 
JE: Nej, ingen aftale. Den foreslåede højde er for vores regning og er ikke af-

stemt med kommunen – kun idéen om at skabe mere miljø på strækningen, 
har kommunen vist interesse for. 

Bemærkning fra salen: Politikerne er ikke med på mere byggeri på denne strækning! 
Administrationen: Vi er her for at høre jeres synspunkter på at udvikle denne strækning som 

gade/byrum. Vi understøtter gerne en udvikling, men hvad er jeres øn-
sker? 
Hvis ikke der er ønske om udvikling, er det ikke sikkert, der sker noget. 
Skal vi arbejde for at lave en ny lokalplan eller ej? 
 

Lone Kornerup: Husk at tage højde for p-pladser! Og hvad med rækkehusene i baghaven 
mod syd (projektforslaget)? 
 

Frank Madsen: Bemærker at Strandvejens profil netop blev ændret for at få trafikken væk. 
Husk også afstand mellem byggeri og skel – Må de det? Og hvorfor ikke 
mursten? 
 

Bjørn-Erik Jørgensen: Projektforslaget ser ud til at have en ret høj bebyggelsesprocent i forhold 
til de max 40, som nuværende lokalplan tillader. Vi ser gerne en forskøn-
nelse/udvikling af strækningen, men i mindre målestok end det viste for-
slag. 
 

Torben Halkier: Opfordrer til, at udvikling langs Strandvejen tænkes igennem. 
 

Bemærkning fra salen: Ønsker ikke det forslåede projekt – se det som et udspil. Lad os i stedet 
snakke om, hvordan strækningen skal være! 
 

Bemærkning fra nabo 
(bagved): 

Jeg er tilhænger af fornyelse og bidrager gerne til udvikling, men ikke i 
denne størrelse og omfang – det er for voldsomt. 
 

Bolette Heinesen: Vi ønsker ikke den nuværende lokalplan ændret. Det vil påvirke vores 
ejendomsværdi og oplevelsen af området. 
Hvad handler det om? Må der ikke være forskel på den ene og anden side 
af Strandvejen? Og kan vi få økonomisk kompensation? 

Beboer fra Lyngvej: Jeg bor også helt tæt på og vil også blive generet, men find en passende 
løsning. Vurdér hvad der kan lade sig gøre. 

Administrationen: Vi er her for at vurdere om tiden er moden til forandring og udvikling.  
I skal ikke forvente kompensation, da I allerede bor op af et centerområde, 
idet ejendommene over for centret (i første række til Strandvejen) er udpe-
get til centerformål – dog regulerer bebyggelsesprocenten omfanget i for-
hold til centrets butiksstørrelser. 

JE: Vil man skabe byrum, så bør vejen rammes ind som modvægt til centret. 
Man bør skabe oplevelser på begge sider af gaden (Strandvejen). 
 

Lone Kornerup: Det er generende med p-pladser op ad min grund (projektforslaget). 
Gav udtryk for, at der ikke er charmerende byrum på strækningen i dag og 
at eksisterende byggeri ikke harmonerer i dag med byggeri på den anden 
side (i centret). 

Administrationen: Reelt er det muligt i dag at etablere p-pladser samme sted som i projekt-
forslaget, fx hvis der blev indrettet dagligvarebutik på ejendommen (ud fra 
gældende lokalplan 701.1). 
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Jan Revald: Forslaget som er blevet præsenteret er tænkt som et udkast.  

Opfordrede salen til at komme med positive idéer til, hvad strækningen 
kan benyttes til? Kan vi blive enige om den samme lokalplan? Eller er der 
mere stemning for, at jeg forsøger at lave rækkehuse/rene boliger? 

Administrationen: Rækkehuse vil kræve ny lokalplan. 
 

Ralf Milton: Som sådan synes jeg, at forslaget er pænt og nydeligt, hvis vi ser bort fra, 
at det vil genere naboer. Vi mangler byggeri i den art, men gerne i mur-
sten (fx kulbrændte/jordfarver). Det er godt, at nogen vil investere og løfte 
både området og centret. 
Med hensyn til parkering, kan man i stedet tænke i p-kældre? 
Solrød Strandvej er pænere end Greve Strandvej. Men folk kører til andre 
byer, hvor udbuddet er større. 
Og hvad med stationspladsen – Kan vi bygge et højhus, hotel m.m. og 
ejerlejligheder langs Solrød Byvej? I Køge Kommune har man forsøgt 
med at bygge sammen – og der var meget stor interesse. Kunne dette 
være en vej i Solrød? 
Mit hus og min grund er ved at være for stor, men jeg har ikke mange mu-
ligheder for at flytte til mindre i Solrød.  

Kommentar fra salen: Ja tak til mursten, men det foreslåede projekt er ikke rart for naboerne. Vi 
bør gøre det rigtige nu og se dette som et kvalitetsløft. 

Lone Kornerup: Der bliver kun bygget store lejligheder – ikke små. 
 

Flemming Kristensen: Projektet er ubrugeligt set i forhold til den gældende lokalplan. 
Vi vil gerne udvikle Strandvejen, men i halvanden etage (lavere plan) og i 
gode materialer – Hvorfor ikke andre byggematerialer, som fx træhuse el-
ler brændte mursten?  
Vi ønsker ikke rækkehuse her. 
Husk vi ønsker ”Mere Hornbæk og mindre Vestegn”. 
(Administrationen: ”Solrød skal ryste forstaden af sig og tage Solrød på 
sig”, jf. Helhedsplanen for Solrød Center). 

Bemærkning fra salen: De hvide facader er flotte og matcher det andet over for (Solrød Center). 
JE: Projektet er tænkt som filtset eller pudset mur – det lyse udtryk gør bygge-

riet ”lettere” (ikke så tungt/fyldigt). 
Lone Kornerup: Gav udtryk for, at hvide pudsede facader er pæne, men ryk bebyggelsen 

tilbage og lav mere torvegade/plads foran mod Strandvejen. 
Bemærkninger fra salen: Nej – ikke byggeri længere tilbage på grundene! 

 
John Mortensen: Bevar strandområdets præg – Hvad med at lave et byggefelt mod vejen 

og så lade samme regler som for resten af kystområdet gælde bagved? 
 

Charlotte Juhl, Solrød 
Strands Grundejerfor-
ening: 

Vores synspunkter på strækningen: 
Marker at vi er tæt på vand. 
De hvide bygninger gør, at stemningen af strandområde går tabt. Peger i 
stedet på sort træhus nær tidligere A-fys (nu Back & Mind) og lav noget 
miljø omkring det. Få byggeriet ned i etager og skab åbenhed. 
Om ikke andet, så lad ikke hele facaden være hvid. 
Det skal være grønt – Hvad med fx marehalm o. lign. (som på Strandvejs-
torvet) – fremhæv vi er nær stranden (et strandstykke). Bevar også de 
store gamle træer. 
Tænk harmoni i belægning og materialer. 

JE: Fin idé med sort træ, men hvad vil vi med byen? Skal det være en cen-
terby, en parcelhusby eller ferieby? 

Anders Sepstrup, Klitvej: Spændende med ny Strandvej og sorte huse, men ikke lange sammen-
hængende bygninger – lav individuelle huse i stedet. Det vil give mere 
åbenhed. Og lav det knapt så højt (som projektforslaget). 
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Torben Halkier: Det er vigtigt at udvikle strækningen smart og fornuftigt. Hvorfor ikke lade 
stranden invadere? Det synes jeg mangler i projektforslaget? 
 

Lone Kornerup: Vil det ikke skabe mere trafik på Hedevej (projektforslaget)? 
Administrationen: Hvis vi går videre med en ny lokalplan skal trafikforholdene m.m. også 

vurderes. 
 

JE: Opfordrer til at en ny plan kan samle området mellem de to rundkørsler – 
det bliver først rigtigt interessant, hvis hele strækningen bliver realiseret.  
Der vil opstå et ”poetisk byliv”. 

Lone Kornerup: Solrød Kommune bruger ikke penge på kultur – vi er blandt de 3 lavest 
budgetter i kommunerne på kulturområdet. 

JE: Kultur er også andet end teater m.m. 
Administrationen: Det er et spørgsmål om politisk prioritering. 

 
Spørgsmål fra salen: Hvilke tanker gør kommunen sig? 
Administrationen: Jan Revald kom og præsenterede sin idé, som vi så noget interessant i – 

Vi vil gerne se det i en sammenhæng (hele strækningen mellem de to 
rundkørsler) – og måske kan det være med til markere, hvor vores by-
midte er. 
 

Spørgsmål fra salen: Hvor gammel er den gældende lokalplan (701.1)? 
Administrationen: Mener den er fra 2006/2007. 

(planen var i 2 høringer, én gang i 2006 og en gang i 2007 – og blev en-
deligt vedtaget i november 2007). 
 

John Mortensen: Tænk det maritime ind – fx gavle mod gaden og lavere byggeri. 
Medbragte følgende billeder: 
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Dette vil kunne forene bykerne og strandområde – det behøver ikke være 
samme stil (som centret). Se eksempelvis Skagen eller Skipperhusene 
(Solrød). 

JE: Nykøbing Sjællands havn minder om det, men jeg ved ikke, hvordan det 
spiller op imod den anden side (centret). 

Ralf Milton: Træ egner sig ikke som byggemateriale nær strand/havn – det er et hårdt 
miljø for træet, som bliver slidt. Bare se på Uglegårdsskolen. Hvad med at 
kombinere det mere med mursten? 
 

Lone Kornerup: Hvor meget kan det (projektforslaget) nedskaleres med økonomien for 
øje? (til Jan Revald) 

Jan Revald: Gav udtryk for at projektforslaget har udnyttet grundene til grænsen. Pro-
jektet kan godt nedskaleres, men der er umiddelbart ikke god økonomi i at 
etablere butikker, men har taget det med for at skabe et miljø og se det i 
sammenhæng til centret – Vi vil gerne lave en blanding af butikker/restau-
ranter og boliger. 
Højdemæssigt har vi dog forsøgt at holde os inden for samme højde som 
den eksisterende bygning på Jagtvej 1 og noget af byggeriet i Solrød Cen-
ter. At tænke i andre farver kan også være interessant – fx har Køge Cen-
trum 4-5 farver, som går igen. Vi ser klart hellere mursten fremfor træ. 
Det er ikke sikkert, der sker noget på denne strækning de næste 20-30 år, 
men vi ser en mulighed nu.  
Hvad vil I? Og hvilken bebyggelsesprocent? 
 

Administrationen: Hvordan kommer vi videre? 
Er det en idé at gå videre i et samarbejde med Solrød Strand Grundejer-
forening og eventuelt med andre, som har lyst til at deltage – fx vejlaug? 
Men i et mindre forum. 

Bjørn-Erik Jørgensen: Vejlaugene har sendt en indsigelse om, hvad vi vil og ikke vil. Men vi er 
positive over for at samarbejde. 

Elisabeth Madsen: Er et sådan forslag ikke i alle Solrødborgeres interesse? Hvordan vil bor-
gerne gerne have, at strækningen skal se ud? 
Læg projektforslaget på hylden og tag en snak – og træk stranden mere 
op til vejen. 
 

Lone Kornerup: Drop forretningerne der (projektforslaget) – der er rigeligt med pizzariaer. 
Jan Revald:  Det kan jeg sagtens, men det vil være ærgerligt, at byggeriet ikke bidrager 

til mere liv og stemning. 
Der vil klart være flest penge i udelukkende at bygge boliger, men hvad bi-
drager vi så til byen med? Og hvordan støtter vi så op om centret? 
 

John Mortensen: Strækningen bør ses som en helhed. 
Har du (Jan Revald) været i kontakt med grundejere til ejendommene? 

Jan Revald: Jeg har talt med én, som ejer flere ejendomme, og har forsøgt at kontakte 
flere. Ser det som en fordel, hvis tanken/idéen kan sprede sig. 
 

Flemming Kristensen: Udtrykker accept af, at ejendomsudvikling også er en forretning. 
En dialoggruppe bør nedsættes med Solrød Strands Grundejerforening og 
vejlaug og her bør vi drøfte, hvordan det skal se ud – gerne med udgangs-
punkt i et forslag fra Solrød Kommune. 

Jan Revald: Kommunen må gerne komme med forslag. 
Administrationen: Vi ser os som en medspiller i et samarbejde med dem, som vil udvikle. 

 
Ralf Milton: Hvad med ejendommene på strækningen – vil de sælge? Det vil være op-

timalt med en helhedsplan. Det vil give det bedste resultat på stræknin-
gen. 

Lone Kornerup: Jeg har også forsøgt at sælge (ejer ikke en ejendom i første række mod 
Strandvejen). 
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Annemarie Hillebrandt: Hvordan skal trafikken afvikles? Det er smalle veje. 
Administrationen: Det er der endnu ikke taget stilling til. I første omgang vil vi høre jeres 

synspunkter, før projektet eller en eventuel udvikling vurderes. 
 

André: Jeg har boet i Solrød siden 1984 og altid på strandsiden. 
Jeg vil ikke bo i byen – lad dem, der vil det flytte til byen! 
Ønsker ikke lejligheder på strandsiden – er chokeret over invitation til 
møde, når nu den eksisterende lokalplan overskrides. 

Administrationen: Planer bliver af og til afløst af nye planer som et led i udviklingen – fx er 
der også vedtaget ny plan for en del af Kystområdet, som giver flere mu-
ligheder. 

JE: Havde kommunen givet os et afslag med det samme, havde vi ikke lavet 
et projektforslag. Forslaget skal ses som inspiration. 

Administrationen: Udvikling er en svær øvelse. Vi er her for at vurdere, hvorvidt tiden er mo-
den for udvikling eller ej. 

Ralf Milton: Tænk på Dragør, som er meget eftertragtet – det ville blive skudt ned her i 
Solrød ud fra den gældende plan. 
Hvor meget fraviger tankerne fra den gældende lokalplan (701.1) – det er 
jo fx muligt med erhverv i dag. 
 

Lone Kornerup: Der kører også en del biler ned af de smalle veje med varer. 
 

JE: Opfordrer kommunen til at skabe et billede af centret og Strandvejen i en 
sammenhæng. 

Administrationen: Vi ønsker at have interessenter med, før der sættes streger. 
 

Bjørn-Erik Jørgensen: Vil I (Solrød Kommune) kigge på strækningen i bidder – fx kun lokalplan 
for Hedevej 2-4? 

Administrationen: Vi vil helst se på hele strækningen i sammenhæng. Måske kan vi tænke i 
en bræmme eller et byggefelt nærmest/langs Strandvejen, og så kan det 
bagvedliggende overgå til lokalplan 316.4 – dvs. få samme bestemmelser 
som det øvrige kystområde (boligområde). 
 

Lone Kornerup: Skal en vis del af en grund ikke længere være grøn? Nogle af mine nabo-
ejendomme har ikke meget grønt. 
 

Administrationen: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget prioriterede i december 2017 det kom-
mende års arbejde med lokalplaner – og der er ikke sat tid på en eventuel 
lokalplan for denne strækning endnu. 
Dette møde handler om at høre jeres synspunkter, før vi vurderer, hvad 
der skal ske. 

Jan Revald: Jeg deltager gerne i en videre proces, men ønsker ikke det trækker i lang-
drag. Så vælger jeg en anden løsning. 
 

Administrationen: Desuden har vi også som forudsætning, at der skal finde en udvidet inte-
ressentinddragelse sted i forbindelse med det videre arbejde med helhed-
planen for Solrød Center, herunder stationspladsen. Byrådet forventes at 
blive præsenteret for en model til juni. 
Vi har lyttet og noteret. Og vil invitere til et møde, som vi har drøftet. 
 

Frank Madsen: Gav udtryk for et ønske om, at hans grund blev købt. 
Jan Revald: Vi har været i dialog om at købe grunden. 

 
Bemærkning fra salen: Kommunen bør stå for processen. 

 
 
Administrationen rundede af kl. 17.40 og takkede samtidigt for tanker og synspunkter. 


