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Udarbejdet på initiativ af og for Solrød Strand 
Grundejerforening og foreningssammenslutningen 
Solrød Vandsport.

Denne publikation er et kvalificeret forslag til en ny 
anvendelse af grundene Østre Strandvej 26-30 i 
Solrød Kommune. Publikationen viser tidssvarende, 
fælles faciliteter for alle klubber omfattet af Solrød 
Vandsport, nye anvendelser af de to eksisterende 
sommerhuse på stedet – samt en ny restaurant/café 
med tilhørende kiosk og offentlige toiletter. 

Skitseforslaget viser udpræget respekt for grundenes 
beliggenhed og historie - samt den specielle atmosfære 
på disse strandgrunde.

Solrød Strand,  31. august 2018

Lucia Napuri, Denkbar Arkitektur
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Jens Bang Liebst, Solrød Strand Grundejerforening
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1. RESUMÉ

Solrød Strand Grundejerforening og Solrød Vand-
sport har taget initiativ til en revitalisering af de 
unikke kommunalt ejede grunde på Østre Strand-
vej. Gennem flere år har en de klubber, som bru-
ger vandet og holder til på grundene, efterspurgt 
opdaterede faciliteter til et stigende antal medlem-
mer. Ligeledes har Solrød Strand Grundejerfore-
ning søgt at igangsætte en dialog om den fremti-
dige anvendelse og udvikling af grundene. 

Gennem hele 2017 har Solrød Strand Grund-
ejerforening og sammenslutningen af foreninger 
i Solrød Vandsport arbejdet med udvikling af et 
projektforslag, som skal forene praktiske behov 
med nænsom bevarelse af miljø og atmosfære på 
grundene og derudover tillade en rekreativ anven-
delse af resten for Solrød Kommunes borgere.  

Det har været afgørende, at udvikling af grundene 
ikke kommer til at ske på bekostning af den nu-
værende atmosfære og historie, men i samspil med 
og til videreførelse af. 

Projektforslaget er derfor baseret på bevarelse af to 
mere end 100 år gamle sommerhuse på grunden og 
et princip om flere men mindre enheder - fremfor 
een stor bygningskrop på grundene. 

Projektforslaget er resulteret i et forslag om eta-
blering af eet nyt fælles klubhus for alle foreninger 
i Solrød Vandsport - kajak, sejlsport, vinterbadning, 
dykning m. fl. - som tilgengæld har en betydeligt 
forøget kapacitet og kvalitetsniveau. Ydermere inde-
holder projektforslaget en selvstændig bygning til at 
huse en restaurant/café. 

De nye bygninger er samlet mod klitrækken for at 
skabe miljø og aktivitet og for at kunne inddrage og 
nyde den unikke strand. 

De to eksisterende sommerhuse, som bevares, er 
foreslået omlagt til nye funktioner, herunder som 
strandhus med faciliteter for byens dagplejere, vug-
gestuer og børnehaver, når turen går til stranden. 
Det andet hus er foreslået udlagt til foreningers 
anvendelse, eks. til aktive ældres vandreklub, Solrød 
60+ Motion eller lign. 

Vision og målsætning

De konkrete projektforslag, som er grundigt 
beskrevet, indbefatter blandt andet en ændret 
placering af parkingspladser og cykelparkering 
på grundene. 

Projektforslaget har tillige inddraget det igang-
værende arbejde med kystsikring langs Solrød 
Kommunes kyststrækning og opfylder den 
erklærede målsætning for sikringsniveau. 

Endelig skal det understreges at projektforsla-
get alene indbefatter byggeri, som er placeret 
vest for strandbeskyttelseslinje og strandbyg-
gelinje, hvorfor der ikke forudsættes særlige 
tilladelser. Bygningernes udforming ligger også 
umiddelbart inden for den allerede gældende 
lokalplan for så vidt udtryk, højde og udbredelse. 

Der er udvist udstrakte bestræbelser på at 
indpasse bygninger, materialer og omlægning af 
grundene så nænsomt som overhovedet muligt. 

God læselyst!
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Solrød Kommune arbejder målrettet på at gøre 
kommunen til et attraktivt sted at bo – for egne 
borgere såvel som for tilflyttere. Kvaliteten af de 
offentlige arealer og lokalmiljøer, samt ikke mindst 
fritidsliv og kulturliv, vægtes i dag meget højt ved 
valg af bopælskommune.

De tre sammenhængende grunde på Østre 
Strandvej 26-30 er i dag en overset perle. Det 
er i øvrigt den eneste mulighed for at udvikle en 
kommunalt ejet strandgrund i første række til et 
attraktivt fritidstilbud i Solrød Kommune. Dette til 
glæde for de eksisterende foreninger og klubber i 
Solrød Vandsport – samt ikke mindst til glæde for 
alle borgere i Solrød Kommune.

Grundene har i mere end 100 år lagt jord til to 
meget gamle sommerhuse (”Rørdal” og ”Kunda”) 
– samt til en kiosk med tilhørende, offentlige 
toiletter (“Strandløven”). Sommerhusene benyttes 
i dag af Solrød Strands Sejlklub/Solrød Strand 
Vinterbadeklub (Kunda) og Solrød Strand 
Kajakklub/Solrød Dykkerklub (Rørdal).

Der savnes tidssvarende toilet- og badefaciliteter 
i de to gamle sommerhuse. Rørdal har ikke den 
samme plads til klubliv som Kunda, idet Kunda er 
8,5 m2 større end Rørdal. Specielt Solrød Strand 
Kajakklub har i flere år arbejdet for at opnå bedre 
møde-, toilet- og badefaciliteter – idet klubben 
oplever en kraftig medlemstilgang i disse år. Solrød 
Strand Vinterbadeklub oplever ligeledes en vækst 
så kraftig, at de i et par år har måttet arbejde med 
en venteliste.

Dette oplæg vil udvikle grundene med stor respekt 
for det eksisterende miljø og atmosfære, nænsom 
fældning af enkelte træer og rydning af krat – samt 
med nyplantning af stedstypiske træer. Det satser 
på grøn beplantning, aktivitet og kvalitet i stedet 
for de nuværende asfalt- og betonbelægninger på 
store dele af grundene.

Østre Strandvej har en særlig funktion som 
adgangsvej og redningsvej til stranden i Solrød 
Kommune. Denne funktion benyttes i dag ved 
tømning af skraldespandene på stranden, 
ved de hyppige strandrensninger samt ved 
redningsberedskabets arbejde på stranden. Disse 
behov skal også tilgodeses, hvorfor kørsel ud på 
stranden fortsat er fuldt ud muligt – dog via en 
belægning med græsarmering, der tåler tung trafik 
– og alligevel fremstår som grøn og indbydende.

Efter ombygningen vil grundene være et grønt og 
aktivt byrum, som opfordrer til rekreation, motion, 
kulinariske oplevelser, vandsport, leg og hyggeligt 
samvær.

2. FRA IDÉ TIL PROJEKTFORSLAG

Baggrund og initiativ
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I perioden fra 1914 til 1977 tilhørte grundene 
interessentskabet ”F.L.S. & Co.s Funktionærers 
Sommerboliger ved Solrød Strand”. Ingeniør Emil 
Riisager besluttede i forbindelse med sit 25-
års jubilæum hos F.L. Smidth & Co at skænke 
funktionærerne på F.L.S.’ hovedkontor en grund på 
8.000 kvadratalen med to sommerhuse.

 Beslutningen blev taget i foråret 1914, mens 
det formelle grundlag med gavebrev, skøde og 
oprettelse af interessentskabet kom på plads 
i løbet af efteråret 1914. Indvielsen af de nye 
sommerhuse fandt sted den 5. juni 1914.
Husene blev opkaldt efter de to første 
cementfabrikker, hvor ingeniør Riisager havde 
virket (Rørdal ligger ved Aalborg og Kunda ligger 
i Estland). I modsætning til de fleste andre 
fritidshuse fra disse år var de to sommerhuse 
naturligvis grundmurede (det var jo F.L.S.). Der blev 
efter nogen tid boret en 27 m dyb brønd på stedet 
– den gav godt og rigeligt drikkevand. Med tiden 
blev der i husene indlagt elektrisk lys, Kosan-gas og 
vand – men i 1956 var tiden alligevel inde til om- og 
tilbygninger. Ombygningen gav husene et løft og 

Grundenes Historie ”Grundene besider - på trods 
af utidsvarende bygninger og 

disponering - et stemningsfyldt 
miljø og en atmofære med 

høje fyrretræer og marehalm, 
som har været altafgørende 
at bevare i forbindelse med 

arbejdet med projektforslaget. 

sommerhusene fungerede til gavn og glæde for F.L. 
Smidths funktionærer helt frem til 1977.

I årene efter og hele vejen frem til i dag har husene 
fungeret som klubhuse for klubber og foreninger 
med relation til stranden og vandet. Men allerede 
fra 1948 har klublivet udfoldet sig på stranden 
med stiftelsen af Solrød Strands Sejlklub.  Grunden 
og husene på Østre Strandvej ejes i dag af Solrød 
Kommune. 

På dette foto fra slutningen af 1950’erne ses Østre Strandvej fra stranden og villaen “Sommerbo” som siden er nedrevet og 

på arealerne ligger i dag Skipperhusene.      

På dette foto fra 1916 ses til højre huset Kunda på Østre Strandvej, som i mange år tjente som sommerbolig, men senere og indtil i dag som 

klubhus for Solrød Strands Sejlklub og Solrød Strand Vinterbadeklub - Vikingelauget Freya.     
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Den rekreative anvendelse af strandområdet 
ved Solrød Strand begyndte for alvor for 
godt 100 år siden. Det bedre borgerskab fra 
Roskilde og tillige fra København erhvervede 
nyudstykkede sommerhusgrunde og opførte simple 
træsommerhuse og i nogle tilfælde også gedigne 
og større patriciervillaer. 
Stille og roligt voksede en strandby med livlig 
aktivitet i sommerhalvåret ud af den ellers bare 
strandeng og den brede hvide kilometerlange 
sandstrand var naturligvis omdrejningspunktet og 
attraktionen.
Tidligt opstod derfor også samlingspunkter, 
badehoteller, beværtninger og restauranter langs 
stranden. I mange år var Tryllevælde Badehotel 
det førende hotel Solrød Strand og hver sommer 
i 1920’erne og 1930’erne optrådte landskendte 
entertainere for hundredvis af glade landliggere. 
I nyere tid overlevede kun Restaurant Trylleskoven, 
som oprindeligt blev opført i 1930’erne, men 
omkring årtusindeskiftet blev nedrevet som et led i 
naturbevarelse og -fremme ved Trylleskoven. 

(Kilde: Jens Strunge - Solrød Lokalhistorisk forening)

Inspiration fra svundne tider 

Øverst til venstre: I midten af 1930’erne blev der i træ opført en rutchebane vedTryllevælde Badehotel. Øverst til højre: Foto fra 1990’erne inden Restaurant Trylleskoven blev revet ned. 

Nederst til venstre: Tryllevælde Badehotel. Nederst til højre: Restaurant ved Jersie Strand ca. 1925. Modsatte side: Tryllevælde Badehotel ca. 1930. 
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Det har ved udarbejdelsen af projektforslaget 
været afgørende at bevare grundenes atmosfære 
og bevoksning og navnlig at undgå at ødelægge 
det hyggelige miljø på grundene – hvor 
fyrretræer møder klitter og strand. Opførelsen 
af nye bygninger og flytningen af eksisterende 
faciliteter tager derfor det størst mulige hensyn 
til bestående træer m.v. Skræmmescenariet har 
været en stor, moderne bygning af stål, glas og 
beton – og et omgivende areal med asfalterede 
parkeringspladser.

Projektforslaget er baseret på flere klart adskilte 
huse med hver sine funktioner. Placeringen af 
de nye huse og flytningen af de eksisterende 
faciliteter sigter mod at skabe et fælles 
opholdsrum på midten af grunden – dér hvor 
der i dag er gold beton og 120 cykelstativer. 
De nye bygninger vil skabe læ for vinden og de 
eksisterende asfalt- og betonbelægninger bliver 
erstattet af græsplæne, grusstier og terrændæk 
af egeplanker.

Kun på adgangsvejen til stranden og på 
vendepladsen vil der være en belægning med 

Grundprincipper og referencer ”Det grønne og atmosfære- 
fyldte rum på grundene 

skal fremhæves og styrkes 
med græsarmerede veje og 

grusstier. Og nye  bygninger 
opføres med klare referencer 

til strand og det maritime.  

græsarmeringssten – dette er samtidig redningsvej 
til stranden. Det er afgørende, at helhedsindtrykket 
bliver grønt og imødekommende.

Trafik på selve grunden – fra området med 
græsarmeringssten til de enkelte bygninger - kan 
i nødvendigt omfang ske via grusstier (der tåler 
kørsel med person- og varebiler). Denne trafik 
minimeres ved hjælp af aflåste, oplukkelige bomme 
eller lignende.

Udformningen af de to nye huse (klubhus 
og restaurant/café) har fundet inspiration 
i eksisterende, strandnære bygninger i 
Skandinavien: Svinkløv Badehotel, Bindesbølls 
træhuse på havnen i Skagen, Dyvig Badehotel, 
redningshuse og strandhytter i Skanør, Aalborg 
Roklub m.fl.

Den særlige beliggenhed lige bag klitterne er 
tænkt ind såvel i bygningernes udtryk som ved en 
integreret sikring af klitterne. De nye bygninger 
respekterer naturligvis såvel strandbyggelinjen 
som strandbeskyttelseslinjen. Det igangværende 
arbejde med kystsikring til beskyttelse mod 
stormflod og generelt stigende vandstand i havene 
spiller en særlig rolle på grundene. Adgangsvejen 
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til stranden skal det meste af året være åben for 
myndigheders nødvendige trafik – og skal kunne 
lukkes ved risiko for stormflod og lignende. Dette 
tænkes løst ved hjælp af en ”beredskabsløsning” 
på netop dette sted.

Lige syd for denne adgangsvej til stranden og lige 
øst for de nye bygninger forstærkes klitten med en 
indbygget kerne af ler eller en spunsvæg. Klitten 
vil bevare sin nuværende højde og med henblik 
på at undgå slitage på toppen af klitten laves 
der her et niveauopdelt trædæk – der tjener som 
udsigtspunkt, terrasse og adgangsvej mellem de 
to nye huse (klubhus og restaurant/café). 
Fra trædækkets højeste niveau mellem de nævnte 
huse skabes en stor trappe af træ – ned mod 
græsplænen midt på grunden. Den tjener dels 
som trappe - men også som tribune i forhold til det 
store areal belagt med egetræsplanker, der kan 
fungere som scene.
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3. EKSISTERENDE FORHOLD

På  grundene ligger i alt syv bygninger, som 
betjener de forskellige foreninger, et offentligt ejet 
men privat forpagtet ishus og offentlige toiletter til 
besøgende på stranden. 

På grundene er der udlagt 11 parkeringspladser og 
120 cykelparkingspladser. 

Den generelle tilstand af bygninger og 
installationer såsom cykelstativer, hegn og 
belægninger er mindre god. På trods af, at 
grundende huser den væsentligste og mest 
besøgte offentlige badestrand i Solrød Kommune, 
er området er ikke tilført ressourcer i de sidste 
mange år.

Grundene har derimod en bevaringsværdig 
beplantning og atmosfære, hvor fyrretræer møder 
strandeng, klitter og sandstrand.
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Matriklerne 59i, 59k og 59b omfatter i alt 7.312 m2, hvoraf det nuværende vejareal er 139 m2 og strandarealet er 3.105 m2. Det totale 

byggeareal er således 4.068 m2.

MATRIKLER

MATRIKLER:

59i= 1576 m2

59k= 1576 m2

59b= 4160 m2 
Heraf: Vejareal 139 m2/ Strandareal 3105 m2
 
TOTAL MATRIKULÆRTAREAL: 7312 M2
TOTAL BYGGEAREAL: 4068 m2

1

2

6

7 43

5

BYGNINGER

EKSISTERENDE BYGNINGER

1- 53 m2  (60.5m2) Bygning i forbindelse med 
idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal)

2- 35 m2 (41.3 m2) Garage med plads til et eller 
to køretøj.

3- 14m2 (16.2 m2) Udhus

4- 52 m2 (69 m2) Bygning i forbindelse med 
idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal)

5- 56 m2 (66 m2) Udhus (Kajakskur)

6- 112 m2 (137.5 m2) Kiosk og toilet tilbygning

7- 10m2 Udhus (Sauna)

TOTAL BEBYGGET AREAL: 332 m2
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Nuværende anvendelse

Sommerhuset ”Rørdal” benyttes i dag af Solrød 
Dykkerklub og Solrød Strand Kajakklub.
Dette hus er præget af mangelfuld vedligehol-
delse, dårlig isolering, meget gammelt køkken og 
manglende toiletfaciliteter.

Sommerhuset ”Kunda” benyttes i dag af Solrød 
Strands Sejlklub og Solrød Strand Vinterbadeklub.
Dette hus er i langt bedre stand end ”Rørdal”. Det 
er efterisoleret, der er et nyere køkken - og der 
er installeret varmepumpe (luft til luft). Huset har 
toiletfaciliteter.

Bygningen ”Strandløven” rummer i dag en kiosk og 
offentlige toiletter. Denne bygning skal rives ned 
for at give plads til de nye huse. Dens eksisterende 
faciliteter integreres i den nye bygning (restaurant/
café).

Ved indkørslen til Østre Strandvej 26 ligger der i 
dag en garage af træ. Den er i dårlig stand og skal 
rives ned. Lige bag garagen ligger der en barak, der 
bl.a. indeholder et toilet. 

Barakkken er ligeledes i dårlig stand og skal 
rives ned. Mellem barakken og ”Kunda” ligger 
der en sauna, der er bygget af frivillige fra Sol-
rød Strand Vinterbadeklub. Den tænkes flyttet 
helt ud til klitten, på den sydlige del af grunden 
– i nærheden af det nye klubhus.

Øst for ”Rørdal” og ”Kunda” ligger der i dag en 
træbygning indeholdende kajakker og tilhørende 
kajakudstyr. Dette kajakdepot tænkes flyttet og 
udvidet. Efter udvidelsen vil bygningen rumme 
endnu flere kajakker og i øvrigt et depot for 
sejlbåde med tilhørende sejldepot. Lige syd for 
den nye, udvidede depotbygning etableres der 
P-plads til klubbernes kajak- og bådtrailere.

Både “Rørdal” og “Kunda”, som er over 100 år 
og er bærere af områdets historie, bevares men 
tildeles nye funktioner i projektforslaget. 

Øverst: “Kunda” som huser mere end 200 aktive 

medlemmer i sejlklub og morgenbadeklub. 

Midten: “Rørdal” som huser kajakklub med mere end 

140 aktive medlemmer, samt en lille gruppe dykkere.

Nederst: “Strandløven” som er ishus og offentligt toilet.
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PROGRAM

Klub relaterede til Sejl, Kajak, Dykke, Morgenbade 
Klublokaler 73 + 92 = 175m 2

-heraf Køkken
Omklædningsrum 65 m 2

-heraf Brusebad x6 og 5 toiletter
Sauna 20 m2

Total ca 260 m2

Opbevaring
Opbevaringsrum til Kajak (80 kajakker) 86m2

Opbevaringsrum til dykker 10m 2

Opbevaringsrum til sejl (16 joler) 60m 2

Fleksibelt opbevaringsrum (2 motorbåder) 50m 2

Total ca 205 m2

Generelt

Teknik 650x300 = 10m2

Total ca 10 m 2

Strandhytter: meditation, udsigtspunkt, picnic 3x4= 12m 2

Cykelparkering 120 stk.
Bil parkeringspladser 11 stk.

2

Total ca 35 m2

Restaurant
Køkken + lager = 26m 2

Restaurant 85m2 + 152 m 2 =  237  m 2

Kiosk  = 13 m 2

3x Toilet (Restaurant) + 1 handikaptoilet =25 m 2

Total ca 290 m2

Total ca.  800 m2

Klub relaterede til Sejl, Kajak, Dykke, Morgenbade 

Opbevaring

Generelle funktioner

Restaurant

175 m 2

klublokaler

køkken

4+1 x 
toiletter

65m2

omklæd-
ningsrum

brusebad

20m2

sauna

86m2

opbevaring 
kajak (80 stk.)

50m2

kiosk + lager

17,5m2

køkken + 
lager

160m2

spisestue

10,4m2

3+1x 
toiletter

10,4m2

3+1x 
toiletter

120 
P-pladser

(Cykel)

10m2

el og 
teknik

10m2

opbevaring 
dykker

60m2

opbevaring 
sejl

50m2

opbevaring

ca. 137.5 m2

11 P-pladser 
(Bil)

strandhytter: 3x 4m2

meditation udsigts-
punkt

picnic

Behovsanalyse

Mange relevante interessenter har været 
inddraget i processen som har ført frem til dette 
projektforslag. 

Oprindeligt har alle foreninger i sammenslutningen 
Solrød Vandsport bidraget med en “ønskeliste” og 
beskrivelse af de nærmere behov som foreningen 
har, herunder for så vidt plads til arrangementer, 
opbevaring, toiletter/badefaciliteter. Alle bidragene 
er herefter samlet og inddraget i arbejdet med 
projektforslaget. 

I hele perioden er har der været afholdt møder med 
bestyrelserne i foreningerne i Solrød Vandsport 
for at sikre, at beslutningerne trak i den rigtige 
retning. Der har parallelt været afholdt møder med 
forvaltningen i Solrød Kommune for at sikre den 
planmæssige overensstemmelse.

Alle foreninger i Solrød Vandsport oplever i disse 
år fremgang eller endda markant fremgang og det 
lægger naturligvis pres på de i forvejen pressede 
og utilstrækkelige faciliteter. Af de kortlagte behov 
fremgår det derfor også tydeligt, at forbedrede 
og større klubfaciliteter er meget efterspurgt. 

Solrød Strand Kajakklub har i flere manglet 
badefaciliteter, herunder for at kunne fastholde 
klublivet efter endt tur på vandet. Morgenbaderne 
har venteliste og kunne med lethed fylder en sauna 
mere - ligesom badefaciliteter er efterspurgt af 
de mange, som hver dag hopper i bølgen blå inden 
afgang til arbejde.  

Til stor glæde for projektgruppen har alle klubber 
været positive og helt åbne overfor en ny løsning, 
hvor større og forbedrede faciliteter deles med alle 
andre klubber. Det giver gode vilkår og muligheder 
for at skabe større og flotte rammer, som benyttes 
af mange - mange forskellige klubber/aktiviteter og 
på mange forskellige tidspunkter af døgnet.

Paraplyorganisationen Solrød Vandsport omfatter 
i dag fire etablerede og registrerede klubber 
hjemmehørende i Solrød Kommune:

• Solrød Strands Sejlklub
• Solrød Strand Vinterbadeklub
• Solrød Beach Volley (Volleyball Alliancen Greve 

Solrød / VAGS)
• Solrød Strands Kajakklub

Solrød Vandsport har p.t. følgende associerede 
medlemmer:

• Solrød Strand Havsvømmere / Elisabeth Berents
• Windsurfing Solrød / Mikkel Schildt Rasmussen
• Solrød Kitesurfing / Henrik Schramm.

Dette projektforslag integrerer naturligvis de 
behov, som såvel de registrerede klubber som 
de selvorganiserede aktiviteter (“associerede 
medlemmer”) har givet udtryk for at have.
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4. PROJEKTFORSLAG
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Kajak depot

Af  oversigtskortet fremgår den foreslåede 
kommende udlægning af arealer på de eksisterende 

tre grunde. 

Åben grund

Projektforslaget lægger stor vægt på at ”åbne” 
grundene op. Nedrivning af trådhegn, flytning 
af P-pladser til biler, flytning af cykelstativer 
og ikke mindst reducering af vejens bredde på 
adgangsvejen til stranden giver mulighed for at 
skabe et langt bedre førsteindtryk ved ankomst 
til grunden. I projektforslaget er der bevidst 
arbejdet med at skabe en åben, grøn og indbydende 
oplevelse. 

Fra adgangspunktet på Østre Strandvej gives der i 
fremtiden tre muligheder for trafik ind på grunden:
- Lige ud og direkte mod stranden, ad en grøn og 
smallere vej med græsarmeringssten.
- Skarpt til højre ind mod Rørdal, P-pladserne og 
Kunda.
- Som noget nyt nu også diagonalt ind mod det 
centrale, rekreative område.

Oversigtskort
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På grundene er der i dag cykelstativer med plads 
til 120 cykler. Denne kapacitet bevares, idet 
cykelstativerne dog flyttes. 

Med henblik på at maksimere det rekreative, 
grønne areal midt på grunden placeres 
størstedelen af de 120 cykelstativer langs skel 
på den nordlige side af grunden. Langs dette 
skel er der i dag fortov, men vejarealet inddrages 
som shared space og fortovet - som i dag stort 
set ikke benyttes som fortov - erstattes med 
cykelparkering.  

På grunden i øvrigt suppleres denne række af 
cykelstativer langs skel med enkelte ”øer” af 
cykelstativer, herunder i forbindelse med enkelte 
af bygningerne.

Samlet set skal flytningen af de nuværende 
cykelstativer og grøntarmeringen af adgangs-
vejen til stranden også bidrage væsentligt til 
målsætningen om at åbne grunden op. 

Cykelparkering
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Området rummer i dag 11 P-pladser til biler. 
Denne kapacitet bevares, idet P-pladserne dog 
flyttes. Den nuværende placering af de 11 
P-pladser spærrer for en optimal udnyttelse af 
grunden - de skærer så at sige grunde midt over.  
Når besøgende i dag ankommer til Østre 
Strandvej 26-30 er der to naturlige 
adgangsveje  Langs det nordlige skel i bil 
eller langs det vestlige skel til fods - den 
sidste mulighed benyttes udelukkende af 
foreningsmedlemmerne. Grundene  forekommer i 
dag derfor lukkede og uindbydende.
Ved nedrivning af de to eksisterende 
lagerfaciliteter (41,3 m2 garage og 16,2 m2 
udhus) – samt flytning af den eksisterende 
sauna (10 m2) - skabes der mulighed for en nøje 
afpasset placering af 11 P-pladser (hvoraf én 
P-plads er handicap P-plads). De 11 P-pladser 
placeres i stedet langs det vestlige skel. Det 
fremgår af illustrationerne i denne publikation 
hvordan de nænsomt – og med den største 
respekt for de bestående, bevaringsværdige 
træer er placeret. Denne planlægning 
respekterer naturligvis de gældende 
bestemmelser om vejbredde m.v. 

Bilparkering

Afstanden fra skel til det nordvestlige hjørne af Rørdal 
nødvendiggør 3 P-pladser der stort set ligger parallelt 
med skel, mens de 8 andre P-pladser anlægges som 
traditionel skråparkering.

Ved udarbejdelse af dette projekt er der lagt 
stor vægt på at ”åbne” grunden op. Nedrivning af 
trådhegn, flytning af P-pladser til biler, flytning af 
cykelstativer og ikke mindst reducering af vejens 
bredde på adgangsvejen til stranden giver mulighed 
for at skabe et langt bedre førsteindtryk, når 
besøgende ankommer til grunden. 

Projektforslaget er bevidst fokuseret på at skabe 
en åben, grøn og indbydende oplevelse, fra dét 
øjeblik, hvor besøgende ankommer til grunden. 
Fra adgangspunktet gives der i fremtiden tre 
muligheder for trafik ind på grunden:
-  Lige frem og direkte mod stranden, ad en grøn og 

smallere vej med græsarmeringssten.
-  Skarpt til højre ind mod Rørdal, P-pladserne og 

Kunda.
-  Diagonalt ind mod det centrale, rekreative område.

Se også ADDENDUM om bilparkering.



33STRANDENS HUS 32

Disponering af bygninger

Det er absolut nødvendigt med nye bygninger på 
grundene, hvis målsætningen om tidssvarende 
faciliteter for foreningerne i Solrød Vandsport skal 
opfyldes. Og det samme gælder målsætningen 
om at skabe et strandnært rekreativt område for 
kommunens 22.000 andre indbyggere. 

Men nye bygninger udelukker ikke bevarelsen af 
eksisterende bygninger, hvor dette giver mening for 
at bevare kultur og atmosfære. 

Nye bygninger behøver heller ikke at betyde store 
og omfattende bygningskroppe, som risikerer at 
overskygge formålet og ødelægge miljøet. 

Valgsproget og ambitionen ved disponeringen 
af bygningerne har derfor været flere og 
mindre enheder fremfor een eller to store. 
Samtidig begiver projektforslaget sig 
ikke med en udtømmende udnyttelse af 
bebyggelsesmulighederne for at maksimere, men 
en nænsom indpasning af bygninger i det præcise 
omfang, som de kortlagte behov tilsiger.   

” Tidligere 
skitseprojekter 
for grunden har 

forudsat en komplet bortfjernelse 
af beplatning og eksisterende 

bebyggelser. Dette projektforslag 
er baseret på en nænsom bevarelse 

af grundenes karakter og flere 
mindre bygningsenheder.     

To nye og tre eksisterende

Projektforslaget er der derfor disponeret med to 
nye bygninger og samtidig fortsat men ændret 
anvendelse af tre eksistrende bygninger. 

De to nye bygninger er i videst muligt omfang søgt 
tilpasset omgivelser og den ønskede stemning på 
grunden. Byggematerialer og farver leder tankerne 
på det martime og på strand. 

De eksisterende bygninger skal renoveres i 
beskeden eller i betydelig grad og have nye 
funktioner. Men de vil altid vidne om deres mere 
end 100 årige historie på stedet og indgå aktivt 
i ambitionen om at skabe et atmosfærefyldt 
rekreativt sted i strandnære omgivelser. 

Med disponeringen af bygningerne har der været en 
målsætning fysisk at placere foreningsaktiviteterne 
til de aktiviteter som foregår omkring restaurant/
cafe - til gensidig gavn og inspiration, således som 
det kendes fra havnemiljøer m.m. 

Dette projektforslag skaber således 
“et havnemiljø i en kommune uden havn”
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Dette tænkes gennemført ved hjælp af foldevægge.
På samme etage findes desuden den store, nye 
sauna. Denne sauna er fælles for alle husets brugere 
– og den vil via sin beliggenhed på første sal og via 
et stort vindue i husets østvendte facade have en 
fantastisk udsigt ud over Køge Bugt. Saunaen tilgås 
direkte udefra via en trappe på sydsiden af klubhuset 
eller via den store træterrasse.

Den i dag eksisterende sauna (bygget af 
vinterbaderne) placeres sydøst for det nye 
klubhus. Den vil naturligvis blive placeret på et 
sted, der respekterer såvel strandbyggelinjen som 
strandbeskyttelseslinjen. I praksis vil den især blive 
benyttet af vinterbaderne (bl.a. fordi den ikke har 
samme flotte havudsigt som den nye sauna).

På den sydlige facade af det nye klubhus etableres 
der et par udendørs brusere til glæde for 
morgenbadere og andre. Placering bag bygningen 
og væk fra opholdsarealerne i øvrigt er valgt for 
at skabe et mere privat eller diskret rum. Der vil 
samtidig skærmes med beplantning og hegn til nabo 
mod syd. Fra disse udendørs brusere vil der som 
nævnt via en trætrappe være opgang til den store, 
nye fællessauna.

Nyt fælles klubhus

Det nye klubhus bliver et hus, der er fælles for de 
klubber, der i dag har aktiviteter på grunden – plus 
alle andre medlemmer af Solrød Vandsport.

Af naturlige årsager har Solrød Strands Sejlklub og 
Solrød Strand Vinterbadeklub hver sit halvår med 
stor aktivitet. Men også hen over døgnets timer er 
der forskel på klubbernes behov. Vinterbaderne 
benytter typisk faciliteterne mellem kl. 06:00 og 
09:00 – og igen efter mørkets frembrud (bl.a. i 
forbindelse med måneskinsbadning).

Den i dag kendte praksis er, at de forskellige klubber 
meget sjældent har væsentlige aktiviteter,
der kan skabe kollisioner eller flaskehalsproblemer.
Det ville være uhensigtsmæssigt at etablere 
tidssvarende faciliteter til hver af de fire klubber - og 
viljen til at deles er meget stor.
Der er desuden mulighed for at kommende klubber 
som f.eks. kitesurfing eller undervandsjagt (UV-jagt) 
kan få gavn og glæde af det nye klubhus. Konkret 
tænkes der på at etablere et on-line bookingsystem, 
der muliggør bestilling af husets mødelokaler og 
andre faciliteter. 

På klubhusets 1. sal vil der være mulighed for at 
opdele det store mødelokale i mindre mødelokaler. 

Den østvendte træterrasse vil på sit højeste 
niveau give adgang til den nye, store sauna – 
ligesom den på det højeste niveau vil forbinde 
det kommunalt ejede, nye klubhus med den 
restaurant/café, der ejes af et til formålet stiftet 
restaurantselskab.

Klubhuset vil samlet set rumme: 

-  2 toiletter og 3 brusere til kvinder – samt 
omklædningsrum

-  2 toiletter og 3 brusere til mænd – samt 
omklædningsrum

-  1 toilet med bad til handicappede personer
-  1 fælles lounge
-  1 fælles køkken
-  1 stort mødelokale (der kan deles op)
-  1 disponibelt rum
-  1 rum til opbevaring af vinterbadernes kåber
-  3 udendørs brusere

De markant udvidede faciliteter i det nye fælles 
klubhus muliggør også større arrangementer. 
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” Alle klubber, som har 
været involveret i 

processen omkring 
indretning og disponering 
af det nye fælles klubhus, 

har været åbne og positive 
overfor ideen om at deles om 

flere og flottere faciliteter.     

Det nye fælles klubhus placeres ud til de øvrige 

rekreative områder til gensidig glæde og inspiration 

for foreningsmedlemmer og besøgende - en slags 

havnemiljø ved stranden.  
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Det eksisterende kajakhus/kajakdepot flyttes til 
en ny placering lige vest for og i flugt med det 
nye fælles klubhus. Det udbygges, således at 
kapa citeten/antallet af kajakker bliver større 
(80 kajakker).

Det nye depotrum rummer desuden separat plads 
til sejlklubbens både og sejl m.v.

Endelig skabes der et rum til dykkerklubbens 
opbevaring og genopfyldning af trykflasker.

I øvrigt vil der under trædækket langs med det nye 
fælles klubhus opstå depotrum, som klubberne 
eller nye klubber kan benytte.

Lige syd for denne store depotbygning bliver 
der etableret P-pladser til klubbernes kajak- 
og bådtrailere. 
 

Opbevaring/depotrum
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Tværsnit af det nye fælles klubhus og depotrum set fra syd.Som det fremgår, vil der være mange veje til og fra klubhuset såvel i stueplan som i første sals 

højde, hvor tillige trædækket støder op til klubhusets lokaler. Dette skal sikre, at alle hjørner af huset bliver aktive og anvendt på trods af disponeringen i 

etager. 
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Restaurant og café 

Solrød Strand og hele Solrød Kommune trænger i 
dén grad til at få en offentligt tilgængelig restau-
rant/café – der udnytter den helt unikke beliggen-
hed lige bag klitrækken og med panoramaudsigt 
ud over Køge Bugt.

De seks kilometer flot sandstrand i Solrød Kom-
mune er områdets store attraktion, men rummer 
ikke et sted, hvor besøgende kan drikke en cafe 
latte eller et glas vin og få tilberedt mad. 

Projektforslaget indeholder derfor som et væ-
sentligt element opførelse af en selvstændig 
bygning med det formål at huse en restaurant og 
café.

Bygningen henvender sig mod øst, hvor strand og 
havudsigt kan nydes fra 1. salen og det tillstø-
dende trædæk. Men bygningen henvender sig i 
lige så høj grad mod vest, hvor eftermiddags- og 
aftensol råder og grundens store rekreative 
areal er placeret. Det er ligeledes mod vest at 
besøgende i restauranten vil kunne opleve aktive 
klubmedlemmer i gang med at vaske en kajak 
eller rigge en båd til. Endelig vil den vestvendte 
del af aktiviteterne nyde godt af læ på dage, hvor 
vinden blæser fra øst. 

Stedet vil blive et udflugtsmål for gåture ved 
stranden og et kulinarisk samlingspunkt for  
Solrød Kommunes borgere.  
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Nænsom indpasning i stranden 
Mod stranden er restaurant og det fælles 
klubhus nænsomt indpasset og syner kun af 
een etage, fordi bygningen er bygget ind i 
strandklitten som en del af kystsikringen.

Den del af bygningens stueetage, som toner 
frem helt mod nord, er bevidst belædt med 
umalet og naturligt træ, som falder godt ind i 
sand, marehalm og klit.

Foran restaurant og det fælles klubhus ligger et 
trædæk, som fungerer som terrasse og som 
effektiv beskyttelse af klitkronen. Dette er 
nødvendigt, idet der altid har været så meget 
færdsel på disse grunde, at klitrækken ned-
slides. 

Bevidst er det areal som den vigende klit har 
blotlagt opretholdt, idet det skaber et rekrativt 
areal lige foran restaurations- og klublivet. 
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Tilgang til og indretning af bygning
De allerede illustrerede adgangsveje sikrer, at vare-
indlevering m.m. kan køres til og fra restaurantbyg-
ningen.

Restaurantbygningen tænkes at have en café i 
stueetagen. Dér placeres også tre interne toiletter 
og et internt handicaptoilet. Restaurationskøkke-
net ligger ligeledes i stueetagen. 

På 1. sal og med udgang til det tilstødende trædæk 
etableres restaurationslokale med en fantastisk 
havudsigt. Niveauet for trædæk og gulv på 1. sal 
er ca. 4 meter over dagligt vande - hvilket svarer til 
klittoppene i dag.

Bygningen og de omkringliggende arealer er 
disponeret på en måde som - ligesom det fælles 
klubhus - skal sikre mulighed for aktivitet på alle 
sider af bygningen afhængig af sæson, vejr og 
tidspunkt på dagen. 
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Offentlige faciliteter
På nord/vest-siden af den bygning som skal 
rumme restaurant/café etableres der kiosk/
ishus med tilhørende lager, samt offentligt til-
gængelige dame-, herre og handicaptoiletter.

Disse offentlige faciliteter skal erstatte den nu-
værende bygning (”Strandløven”), der rives ned.

Da det privatejede hus rummer offentlige facili-
teter, skal der tegnes en driftsoverenskomst om 
disse med Solrød Kommune.

Kiosk/ishus skal drives af selvstændig erhvervs-
drivende eller af restauratøren -  afhængigt af 
kommercielle ønsker. 
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Restaurantens 1. sal med udgang til det 
tilstødende trædæk vil have en fantastisk 
havudsigt mod øst og solnedgang med vest. 
Niveauet for trædæk og gulv på 1. sal er 
ca. 4 meter over dagligt vande.

En velsignet udsigt
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”lethed” i bygningernes fremtræden. Den vandrette 
bræddebeklædning er udført i naturfarvet træ. Set 
fra vest fremtræder bygningerne - trods to fulde 
etager - derfor ikke overvældende og udendørs akti-
vitet på begge niveauer og på begge sider af bygnin-
gerne nedbryder størrelse. 

Tillige udformningen med frontispice - den midter-
ste bygningsdel som rækker op med modsatrettet 
tag - bryder den lange facade på midten og valget af 
den sorte farve på begge etager giver en velgørende 
variation i bygningens udtryk.

De store termovinduer er tænkt som omvendte 
Dannebrogsvinduer, hvor de nederste (små) felter 
kan være oplukkelige. De store og mange vinduer 
tillader rigelige mændger af lys og havudsigt at 
trænge ind i de åbne rum.  

I stueetagen har bygningerne mod vest og mod nord 
hver tre meget store dobbeltdøre. Når lufttempera-
turen tillader det, kan dobbeltdørene slås op og 
dermed invitere til at komme indenfor.

Når bygningerne ikke anvendes kan de store skodder 
lukkes for. Dette signalerer tydeligt, at der ikke på 
netop dét tidspunkt er adgang – og det giver god 
beskyttelse mod vind og vejr – samt hærværk.

Den fantastiske beliggenhed af de to nye bygninger 
lige op til klitrækken har stillet store æstetiske krav 
til udformningen af såvel bygningernes ”krop” som 
til materiale- og farvevalg. Utallige kombinationer 
har været tegnet undervejs.

Projektforslaget indeholder mange skrå tagflader 
på hver bygning – det giver en særlig “lethed” i 
opfattelsen af bygningerne og har tillige klare 
referencer til det strandnære og maritime.

Forskellige tagbelægninger har været skitseret, 
og projektforslaget udformet med sorte tagpaptage 
udformet som listetag.

Bygningerne beklædes udelukkende i materialet 
træ, som i 1. sals niveau er bemalet i farven sort. 
Set fra stranden synes bygningerne kun af en 
etage, fordi klitterne er arbejdet op ad bygnings-
massen. Den eksisterende klitrække skjuler i stort 
omfang stueetagen. Stueetagens ydervægge er 
ligeledes beklædt med træ, men alene træbehand-
let for at bevare og udvikle en naturlig sølvgrå farve 
som falder i et med klit og sand. 

Det er i Danmark gammel tradition at skifte fra 
lodret til vandret bræddebeklædning halvvejs på 
facaden. Også dette arkitektoniske greb tilfører en 

Arkitektoniske betragtninger

Den østvendte træterrasse har flere forskellige 
højder/niveauer. På nordsiden af restauranten 
stiger niveauet lidt – men voksne personer vil på 
dette sted have udsigt hen over trappen ud til 
Køge Bugt allerede ved ankomst til grunden via 
Østre Strandvej.
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Det lave og vandrette niveau følger østsiden af 
restaurantbygningen – for herefter via endnu 
en trappe at stige op til det høje niveau. Det 
høje niveau svarer nøjagtigt til gulvniveaet på 
bygning ernes 1. sal. Dér er der i hele terrassens 
længde panoramaudsigt over Køge Bugt.

Det høje niveau forbinder i 1.sals højde de to nye 
bygninger (det fælles klubhus og restaurantbyg-
ningen). Mellem de nævnte bygninger fører en 
trappe mod vest ned til trædækket mod vest og 
de store rekreative arealer. Denne trappe er med 
til at skabe læ for østenvind – men den kan også 
tjene som tilskuerplads/tribune. Såvel ved sol-
nedgang som ved diverse former for optræden 
på det store dæk af egetræsplanker kan trappen 
rumme et antal tilskuere.
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Det eksisterende kajakdepot flyttes et lille stykke og 

udvides til at kunne rumme mere efter dialog med 

klubberne . 

Den eksisterende sauna for vinterbadere flyttes tættere 

på vandet og de nye faciliteter for vinterbaderne i det nye 

fælles klubhus. 

De to eksisterende sommerhuse “Kunda” og “Rørdal” 

bevares, istandsættes og får nye funktioner for byens 

børn og ældre.  

Rørdal
Dette sommerhus har samme alder som Kunda 
men det er i særdeles ”autentisk” stand og det 
trænger i dén grad til en totalrenovering.
Det har en særlig charme – og det er ét af de 
ældste, eksisterende sommerhuse på Solrød 
Strand.
Køkkenet skal udskiftes, der skal efterisoleres og 
der skal genetableres et toilet.

Rørdal kunne f.eks. betjene den store gruppe af 
borgere i Solrød Kommune der er 60+, som i dag 
en engageret i vandreklubber m.m.

Alternativt kunne Rørdal i sommerhalvåret 
rumme en lille butik og/eller et lille galleri. Denne 
anvendelse af huset kunne sagtens kombineres 
med et vinterhalvår, hvor ”Solrød 60+” benyttede 
huset som samlingspunkt.

Kunda
Dette mere end 100 år gamle sommerhus er i 
dag i relativt god stand. Solrød Kommune har 
investeret i efterisolering og varmepumpe (luft 
til luft) m.v.
Solrød Strands Sejlklub har for egne midler 
etableret et nyt køkken og gulv, så huset 
fremstår pænt. 

Det er foreslået, at Kunda skal betjene 
daginstitutioner for mindre børn i Solrød 
Kommune. Dagplejere, vuggestuer og 
børnehaver kunne i huset have faciliteter til 
understøttelse af  dagsudflugter til stranden. 
Huset ville kunne servicere brugerne med 
opholdsrum, ly i tilfælde af regnbyger, køkken, 
toilet- og puslefaciliteter. Tanken er inspireret 
af skovbørnehaver, som er populære. I en 
kommune med seks kilometer sandstrand er 
det nærliggende at have faciliteter for børn ved 
stranden.  

Vinterbadernes sauna
Den eksisterende sauna på grundene er 
bygget af vinterbaderne selv – og finansieret 
af klubbens midler. Saunaen flyttes og mindre 
bygningsændringer gennemføres, herunder 
eventuelt vindue og ny beklædning som 
matcher de nye bygninger.  
Kajakklubbens depot
Det eksisterende kajakhus/kajakdepot 
med tilhørende redskabsrum er bygget af 
kajakklubbens medlemmer – med bistand af 
professionelle håndværkere.

Også dette hus tænkes flyttet, udbygget og 
genanvendt.

Eksisterende bygninger som bevares
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5. BESLUTNINGSTAGERE OG FINANSIERING
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Dette projekt er, ved flere møder med bestyrel-
serne for foreningerne i sammenslutningen Solrød 
Vandsport, blevet gennemgået i detaljer og afstemt 
med de af foreningerne fremsatte forslag og ønsker. 
Der er således fuld opbakning - og forventningens 
spænding - blandt de kommende brugere af de nye 
fællesfaciliteter til klubberne.

Også politikere og embedsmænd fra Solrød Kom-
mune har løbende fået forelagt projekt og ideer 
– på forskellige stadier. Der er konstateret en bredt 
funderet politisk vilje til at gennemføre en udvikling 
af grunden som beskrevet i projekforslaget – og der 
er blandt embedsmænd i kommunen konstateret en 
vilje til at finde de nødvendige løsninger.

Et flertal af byrådet i Solrød Kommune har den 
24. september 2017 indgået en aftale om Solrød 
Kommunes budget for 2018 (Budgetaftale for 
budget 2018-2021). Aftalen rummer bl.a. 
Særlige politiske fokusområder i 2018. 
Blandt disse fokus områder finder man:

Udnyttelse af mulighederne ved Østre Strandvej – 
”Strandens Hus”

”Stranden er et vigtigt aktiv i Solrød Kommune, og der 
er mange borgere, som anvender Stranden til sport og 
aktiviteter. Der har været efterspurgt bedre facilite-

Opbakning fra alle interessenter

ter. Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes 
en temaanalyse, der beskriver mulighederne for at 
fremme selvorganiseret idræt ved Østre Strandvej og 
forbedring af grønne områder ved Stranden. Det skal 
belyses, hvad der skal til for at skabe ”Strandens Hus” 
og konstruktion for at inddrage interessenterne.

”Strandens Hus” kan også indgå i dagtilbuddenes 
aktiviteter og være et udgangspunkt for besøg på 
stranden”.

Grønne områder, legepladser og fællesarealer i kom-
munen – Gør Solrød Smukkere

”Attraktive grønne områder, legepladser og fællesak-
tiviteter er vigtige for befolkningens trivsel, og det 
skaber større tryghed, når områderne åbnes op.
Inspireret af de gode erfaringer med Idrætsanlægs-
fonden – med op til 80% medfinansiering fra Solrød 
Kommune – er Aftaleparterne enige om at reservere 
provenuet fra 1. fase af salget af ejerandelene i HMN 
til kvalitetsløft af legepladser, grønne områder og 
fællesarealer i kommunen. Nærmere konstruktion 
og samspil med grundejerforeninger, borgere m.m. 
vil blive belyst, herunder afklaring af afgrænsning og 
momsregler ved samfinansiering”.

Ovenstående i kursiv er afskrift af det officielle 
dokument, som aftaleparterne bag Budget 
2018-2021 har underskrevet.

Der er således konstateret en bredt funderet 
velvilje blandt partier og medlemmer af byråd 
i 2017, idet budgetaftalen er godkendt af et 
stort flertal af stemmer (15 ud af 19 mandater). 
Kommunevalget den 21. november 2017 har 
ikke ændret på den politiske sammensætning af 
byrådet. 

” ...der igangsættes 
en temaanalyse, der 

beskriver mulighederne 
for at fremme selvorganiseret 
idræt ved Østre Strandvej og 
forbedring af grønne områder 

ved Stranden. Det skal belyses, 
hvad der skal til for at skabe 

”Strandens Hus” og konstruktion 
for at inddrage interessenterne.

Budgetaftalen 2018-2021 
Solrød Kommune
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” Projektets etablering 
sikres ved etablering 

af ”Styregruppen 
for Strandens Hus”. I denne 

styregruppe deltager fire grupper 
af interessenter: Solrød Kommune, 
Solrød Strands Grundejerforening, 

Restaurantselskabet og 
Solrød Vandsport. 

Finansiering

Projektets kommercielle hus skal opføres for 
private midler og rumme restaurant/café, kiosk/
ishus, herre- og dametoilet samt handicaptoilet. 
Dette kommercielt fungerende hus er foreslået 
opført som ”hus på lejet grund”. Der skal etableres 
en fra begge sider uopsigelig lejekontrakt med en 
gyldighed på 30 år. Lejekontraktens vilkår sikrer, at 
private investorer/aktionærer er villige til at finan-
siere den kommercielle bygning på den kommunalt 
ejede grund. Til formålet etableres en juridisk en-
hed (”Restaurantselskabet”), der via en bestyrelse 
skal sikre en til enhver tid attraktiv forpagtning af 
restaurant og tilhørende café.

Restaurantselskabet skal skaffe private midler fra 
investorer og optagelse af realkredit finansiering. 
Der er i processen konstateret en betydelig vilje 
hos lokale kræfter til at deltage i en sådan finan-
siering - med det hovedformål at sikre sikre en 
glædelig og nænsom udvikling af grundene. Mange 
mennesker har barndomsminder og generel vene-
ration for området og ønsker at bidrage til vellykket 
sted at komme og nyde en kop kaffe eller et glas 
vin. 

Solrød Vandsport skal skaffe fondsmidler fra kom-
munale, statslige og private fonde – til bygning af 
det nye fælles klubhus, der rummer fælles facilite-
ter til alle foreningerne under Solrød Vandsport. 

Solrød Vandsport skal desuden skaffe midler til flyt-
ning af den eksisterende sauna og det eksisterende 
hus til opbevaring af kajakker med tilhørende udstyr.

Solrød Kommune forventes på baggrund af den 
konstaterede politiske vilje, at ville deltage med en 
betydelig finansiering til blandt andet omlægning 
af grundenes parkeringsforhold og anlæggelse af 
rekreative arealer. Solrød Kommune forventes end-
videre at afholde omkostninger til ombygning af de 
to eksisterende og bevarede sommerhuse ”Rørdal” 
og ”Kunda” på grunden til disses nye funktioner  

Det er umiddelbart en forudsætning, at samtlige 
projektets delelementer gennemføres som én koor-
dineret byggeopgave. Koordineringen foretages af 
”Styregruppen for Strandens Hus”.

Organisering

Projektets etablering sikres ved etablering af 
”Styregruppen for Strandens Hus”. I denne styre-
gruppe deltager fire grupper af interessenter: Sol-
rød Kommune, Solrød Strands Grundejerforening, 
Restaurantselskabet og Solrød Vandsport.

Det samlede projekt består af tre bygherrer, der 
hver har deres opgave at løse som beskrevet 
ovenfor. 
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6. ADDENDUM
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Selvorganiserede aktiviteter

Med henblik på at skabe det bredest mulige funda-
ment bag STRANDENS HUS er der skabt kontakt 
til og afholdt møder med initiativtagerne til følgende 
selvorganiserede aktiviteter:

Havsvømning  
Facebookgruppen ”Solrød Strands Havsvømmere”, 
Elisabeth Berents

Fridykning og undervandsjagt (UV-jagt) 
Jacob Klenø Nøjgaard

Windsurfing 
Windsurfing Solrød, Mikkel Schildt Rasmussen

Stand Up Paddle (SUP) 
Per Barkholt 

Kitesurfing 
Henrik Schramm 

Yoga
Tina Rossbach Kofoed 

Body SDS 
Helle Waltersen 

Sorgkajak 
Sognepræst Leif Ellerbæk

Ovenstående selvorganiserede aktiviteter er blot 
eksempler på brugergrupper, der vil kunne benytte 
de nye faciliteter i det fælles klubhus på Østre 
Strandvej 26-30 i Solrød.

Første udgave af nærværende kompendium med 
PROJEKTFORSLAG STRANDENS HUS blev 
afleveret til trykning den 18. januar 2018. 

I det forløbne halve år har der været en del møde-
aktiviteter. Møderne har bl.a. omfattet:

• møder i paraplyorganisationen Solrød Vandsport

• naboorienteringsmøder

• møder med alle de på grunden etablerede, aktive 
klubber

• møder med LOA (Lokale- Og Anlægsfonden)

• møde med NORDEA fonden

• møder med personale fra forvaltninger på 
 Rådhuset i Solrød

• møder med lokalpolitikere

• samt ikke mindst møder med tovholdere bag de 
selvorganiserede aktiviteter på stranden. 

Projektmodning Paraplyorganisationen 
Solrød Vandsport

Medlemskab af paraplyorganisationen SOLRØD 
VANDSPORT er betinget af, at klubben er en 
etableret og registreret klub – der er medlem af 
SIU (Solrød Idræts Union) – samt at klubbens 
aktiviteter er nært knyttet til stranden og/eller 
til Køge Bugt.

Selvorganiserede aktiviteter tilbydes en tilknyt-
ning som ”associerede medlemmer” af Solrød 
Vandsport.

Solrød Vandsport har p.t. følgende associerede 
medlemmer:

Solrød Strand Havsvømmere 
Elisabeth Berents.

Windsurfing Solrød
Mikkel Schildt Rasmussen.

Solrød Kitesurfing
Henrik Schramm.
 
Associerede medlemmer er ikke etablerede 
klubber og har derfor ikke en plads i bestyrelsen 
for SOLRØD VANDSPORT.  

Flere ”associerede medlemmer” er velkomne. 
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Nærværende projektforslag rummer efter initiativ-
tagernes opfattelse en meget markant og særdeles 
tiltrængt forbedring af de faciliteter, som alle de 
etablerede og aktive klubber på grunden har efter-
spurgt i årevis. 
Dette projekt vil, når det er realiseret, sandsynligvis 
dække behovet i en årrække. 
 
Den konstaterede enighed klubberne imellem og det 
stadig mere frugtbare samarbejde mellem klubberne 
er særdeles glædelig – og rationelt set et gode 
for Solrød Kommune og alle kommunens borgere. 
Fælles klubfaciliteter skaber dynamik og sammen-
hold i klubhuset og på grunden – i det daglige styret 
og reguleret af bestyrelsen i Solrød Vandsport. 

Denne perle af en strandgrund skal ikke presses 
til at rumme flere klubhuse end de her skitserede 
– bortset fra mulige depotbygninger til opbevaring 
af klubbernes udstyr (som allerede er skitseret i 
nærværende projekt: ”Mulig udvidelse”, side 31). 

Når de nye rammer bliver utilstrækkelige, er der 
visioner om såkaldte ”STØTTEPUNKTER” på tre 
andre lokationer i Solrød Kommune.

1. Der er allerede i dag en gruppe mennesker, der 
dyrker vinterbadning fra stranden for enden af 
Duevej – i nær tilknytning til parkeringsfaciliteter 
m.v. ved Solrød Strandpark. Også de drømmer om 
at bygge omklædningsfaciliteter og sauna m.v.

PROJEKTFORSLAG version 2
I denne 2. udgave af det trykte kompendie med 
PROJEKTFORSLAG STRANDENS HUS er der 
ændret farvesætning på de nye huses ydre (sorte 
facader og hvide vinduer).

Projektforslaget er stadig i en modningsproces – 
såvel i det politiske miljø som i foreningsmiljøet i 
Solrød Kommune.

Når principbeslutning om bygning af STRANDENS 
HUS er truffet og finansieringen er på plads, skal 
der ske en detailprojektering.  
 
 
Detailprojektering
I denne kommende detailprojektering vil alle 
relevante aktører blive inddraget - med henblik på 
at finde den bedst mulige løsning og med henblik på 
at skabe det bredest mulige ”ejerskab” af de valgte 
løsninger. Det juridiske ejerskab af det nye, fælles 
klubhus tilfalder Solrød Kommune.

Støttepunkter
Når det her skitserede, nye klubhus er etableret og i 
god gænge, kan det ad åre risikere at løbe ind i nye 
kapacitetsproblemer.
 

2. Ved Trylleskoven kan der ligeledes etableres
  faciliteter i tilknytning til den allerede 

eksiste rende badebro – og ved Trylleskoven 
er der særdeles god plads til bilparkering.

3. Ved Jersie Strandpark er der også mulig-
heder for at etablere aflastende faciliteter.

Lokal forankring 
Dette projektforslag er bredt forankret i lokal-
samfundet. Væsentlige interessenter som 
f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, 
Solrød Afdeling har taget stilling til forslaget. 
DN Solrød har således – efter behandling i 
lokalforeningens bestyrelse - i mails af 14. juni 
og 24. august støttet nærværende forslag. 
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Samlet set vil der kunne være mere end 70 
parkeringspladser til biler inden for en afstand af 
75 meter fra Strandens Hus – og denne kapacitet 
er tilstrækkelig til at dække parkeringsbehovet på 
langt de fleste af årets dage. 70 parkeringspladser 
mere end opfylder de traditionelle normer for de på 
grundene planlagte aktiviteter og bygninger.

Bilparkering, kapacitet

På side 30 er det understreget, at version 1 af 
”Projektforslaget STRANDENS HUS” fandt det 
væsentligt at bevare den i dag eksisterende 
parkeringskapacitet på 11 pladser til biler.

I forløbet siden 17. januar 2018 har det fra flere 
sider været påpeget, at det øgede aktivitetsniveau 
på grundene Østre Strandvej 26-30 vil give behov 
for flere parkeringspladser.

Nærværende version 2 af ”Projektforslaget 
STRANDENS HUS” anviser en løsning på en del af 
parkeringsproblematikken. En sommer så ekstrem 
som sommeren 2018 giver et parkeringsbehov, 
som ikke kan løses på Østre Strandvej – det er så at 
sige uløseligt.

Det normale behov for parkeringspladser – frataget 
lørdage og søndage med ekstremt godt vejr – kan 
man løse på en enkel og relativt billig måde:

1. Den eksisterende parkeringsplads på hjørnet 
 af Østre Strandvej og Gl. Køgevej kan med enkle 

midler indrettes til at rumme 8 parkeringspladser 
mere.

2. Den eksisterende skråparkering langs Østre 
Strandvej – fra Solrød Strandvej til Østre 
Strandvej 26 (Strandens Hus grunden) kan 
rumme 7 parkeringspladser mere. 

 Kun ét fritstående træ skal fældes for at 
 skabe disse 7 pladser.
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