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Det har været endnu et travlt år i Solrød Strands Grundejerforening.  

 
Bestyrelsen sætter mange skibe i søen og det giver af og til meget arbejde i de 

sene timer, men ikke mindst det seneste år udmærker sig ved at den store og 
engagerede indsats fra bestyrelsen har medført succes og resultater.  

 
Flere af vores største hjertesager har krævet en stor indsats og er kulmineret i 

løbet af det forgangne år. Derfor er denne aften også en fejring af et velover-
stået arbejdsår for bestyrelsen.  

 

Vi oplever i vores omgang med politikere, med Solrød Kommune og med langt 
de fleste borgere og medlemmer at blive taget meget alvorligt og at der bliver 

lyttet til vores altid velovervejede bidrag. 
 

Vi bestræber os altid på selv at have antennerne ude efter hvad der savnes i 
vores område og hvilken retning udviklingen skal gå – vi er jo en by i en bety-

delig positiv udvikling. Men vi har også selv ”mod til at sætte kurs” og det er 
efter min mening et adelsmærke for enhver bestyrelse. 

 
EN STOR TAK TIL BESTYRELSEN 

 
Når der er lagt et stort arbejde betyder det også at der er nogle mennesker 

som har gjort et stykke arbejde. Derfor vil jeg godt starte min beretning med 
at sige et stort tak til bestyrelsen for at have ydet en stor indsats, som har be-

tydet møder og mails tidligt og sent. 
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PROJEKT ØSTRE STRANDVEJ – STRANDENS HUS 
 

Årets helt store fokusområde fra en samlet bestyrelse har været arbejdet med 
at sikre den bedst mulige udvikling af kommunens grunde ud til vandet på 

Østre Strandvej – også kendt som Strandens Hus.  
 

Dem som følger Solrød Strand Grundejerforenings arbejde vil vide, at det er et 
projekt og nogle ideer som vi har arbejdet med i årrække og de seneste år har 

præsenteret i gradvist mere konkrete oplæg på generalforsamlinger og på det 
årlige møde med repræsentanter fra vejlaug i november måned.  

 
Ambitionen om at udvikle grundene på Østre Strandvej er ikke ny – Solrød 

Strand Grundejerforening præsenterede for snart 10 år siden projektet Havets 

Hus, som var en stor og betydelig bygning centralt på grunden og massevis at 
parkeringspladser på selve grunden. Og siden da har andre aktører, herunder 

Solrød Kajakklub fremsat ideer til en betydelig omlægning af grunden. Også 
private ejendomsudviklede har henvendt sig til Solrød Kommune med efter vo-

res opfattelse voldsomme byggeriet og ingen rum til beplatning.  
 

Det har af samme årsag været hovedbegrundelsen for Solrød Strand Grund-
ejerforenings involvering i en udvikling af grunden – at sikre en nænsom og 

beskeden udvikling af grunden. En udvikling hvor blandt andet så mange som 
overhovedet muligt af træerne på grunden bevares og dermed den unikke at-

mosfære på grunden, som så mange kender.  
 

Det har dog samtidig været en nødvendighed at den i dag meget forsømte 
grund blev opdateret til glæde for de mere end 330 aktive sportsudøvere med 

tilknytning til stranden og til glæde for kommunens snart 25.000 borgere.  

 
Intet sted langs vores skønne 6 km sandstrand kan man i dag indtage en bid 

brød og drikke et glas vin. Det har vi klar ønsket at opnå samtidig med en ud-
vikling af grunden. Et samspil mellem flere aktiviteter som populært sagt kan 

skabe et ”havnemiljø i en by uden en havn”.  
 

Efter et langstrakt og grundig forarbejde med utallige møder og en pæn inve-
stering i arkitektbistand fremlagde Solrød Strand Grundejerforening projektfor-

laget Strandens Hus – et projekt som vi mener besvarer alle disse ønsker for 
grunden og dette uden at ødelæggende mange træer og beplantning kommer 

til at lade livet.   
 

Og heldigvis har opbakning været kæmpestor – fra klubber, fra borgere og fra 
alle medlemmer af byrådet.  

 

Det var derfor også kæmpe glæde at Solrød byråd i oktober 2018 vedtog at 
igangsætte en realisering af projektet på Østre Strandvej med afsæt i det 
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mere end 70 sider lange oplæg fra Solrød Strand Grundejerforening og Solrød 
Vandsport (en sammenslutning af vandsportsklubber på grunden).  

 
Fra vores side skal der lyde en kæmpe ros til politikerne i byrådet. 19 ud af 19 

medlemmer har truffet en handlekraftig beslutning som tager fat om udvikling 
af en grund som længe har været utilstrækkelig på mange punkter.  

 
Nu er lokalplanarbejdet igangsat og projektet skal finde sin endelige form gen-

nem alle sædvanlige høringsprocesser m.m. Vi har stået fadder til projektet og 
vil selvfølgelig følge arbejdet tæt og bidrage på bedste vis.  

 
Udover hundredevis af frivillige timer så har Solrød Strand Grundejerforening 

investeret en sum penge i udvikling af projektforslaget nærmere betegnet 

50.000 kr. til arkitektbistand og samlet yderligere omkring 40.000 kr. til tryk-
sager, videoproduktion, beregninger af anslåede byggeomkostninger.  

 
Idet Solrød Kommune efterfølgende besluttede at igangsætte en realisering af 

projektforslaget Strandens Hus blev der indgået aftale med Solrød Kommune 
om en overdragelse af den offentlige del af projektforslaget mod en betaling til 

Solrød Strand Grundejerforening svarende til faktiske udgifter.  
 

Som interesseorganisation kan vi derfor konkluderer, at vi med ildhu kastede 
os over et kæmpe arbejde og investere nogle af foreningens midler i projektet 

– og vandt politikernes støtte realisering af arbejdet og fik dækket udgifterne.  
 

Alt i alt er vi en meget stolt bestyrelse som i dag kan berette om årets indsats 
på dette område – og under regnskabsgennemgangen vil det fremgå at også 

foreningskassen er god gænge.  

 
Det er et flot eksempel på inspiration og samarbejde om udvikling af vores by 

og et projekt som nyder stor folkelig opbakning fra alle som har fingeren på 
pulsen – så endnu tak til vores politikere for at handle i byens interesse og 

bringe Solrød Strand et stort stykke tættere på at være det bedste sted at bo i 
Hovedstadsområdet.  

 
Vi kommer mere ind på emne under et senere punkt hvor også Bjørn-Erik som 

har lagt en kæmpe indsats i projektet i det forgangne år vil bidrage.  
 

KYSTSIKRING 
 

Helt tilbage fra 2015 har bestyrelsen anført af Flemming Kristensen brugt 
mange kræfter på at følge og påvirke de fremtidige planer for kystsikring i 

kommunen.  
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I Solrød Kommunes oprindelige udkast til Risikostyringsplan for stormflod var 
der lagt op til et beskyttelsesniveau altså en art fysisk barriere på hele 2,8 me-

ter i vores klitter eller på vores fine og unikke strand. Og på et borgermøde 
kunne vi oven i købet forstå at barrieren for at tage højde for bølgeskvulp 

m.m. nærmere skulle være 4,3 meter. En barriere som kunne udføres i beton 
eller lerkerneforstærkede klitter.   

 
Efter hårdt arbejde er løsningsforslagene er blevet mere moderate og indgre-

bene mindre dramatiske.  
 

Solrød Strand Grundejerforening har siden 2015 deltaget i en arbejdsgruppe 
under Solrød Kommune og stille og roligt har der formet sig løsninger, som vi 

finder acceptable og i overensstemmelse med det overordnede formål om be-

varelse af den naturlige strand i videst muligt omfang.  
 

Kodeordet er at bevare så meget naturlig klit som muligt og helst lade klitterne 
selv gøre en del arbejdet – de vokser nemlig helt naturligt.  

 
Og det er endda helt uden hjælp – snarere tvært imod. Vi er hårde ved vores 

klitter. Der bliver gået, løbet og sågar cyklet i vores klitter, og det kan ses. De 
slides og den naturlige vækst som kunne være endnu mere markant forhin-

dres.  
 

Bestyrelsen har derfor tanker om at iværksætte initiativer og forsøg som skal 
vise hvor meget naturen selv kan klare som led i en fremtidig løsning. Og me-

get tyder på at stadig er tid til at nå at demonstrerer dette. Arbejdet med at 
sikre fælles fodslag for en løsning mellem grundejerforeningerne langs kysten 

har nemlig svinget som et nervøst pendul  

 
Oprindelig var der bred enighed om at sigte mod 2 meters sikringshøjde i hele 

kommunen mod Køge Bugt. Fra grænsen mod Køge og indtil Ventegodsvej fø-
res sikringen indenom lagunen og fra Ventegodtsvej og til Karlstrup Bæk etab-

leres og vedligeholdes den naturlige klit i 2 meters sikringshøjde. Dette blev 
også vedtaget i Solrød byråd i januar 2018.  

 
Men siden da har enigheden været mere behersket og nogle foreningerne me-

ner sig nu ikke nødsaget til at foretage kystsikring overhovedet og andre ud-
brydere vil have kystsikringen mod syd – ved Staunings Ø – helt ud i klitræk-

ken.  
 

Men lad mig sige det klart Solrød Stand Grundejerforening har haft samme fa-
ste holdning i hele perioden og det er et beskyttelsesniveau tæt på det eksiste-

rende naturlige niveau og en nænsom og hjælpende hånd til naturen – vi skal 

dog indstille os på at ”huller” i vejudmundinger skal lukkes.  
 

Vi uddyber dette under et senere punkt.  
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GAMMEL KØGEVEJ  
 

Det ca. 800 meter lange stykke vej som løber fra Østre Strandvej og rundkørs-
len ved Cementvej har længe trængt til en opdatering. Fortovene er ujævne, 

belægningerne kedelige og der køre i nogle tilfælde alt for hurtigt på vejen 
som i praksis er en del af et villakvarter.  

 
I 2016 investerede Solrød Strand Grundejerforening derfor nogle midler at ud-

vikle et forslag til en modernisering af vejstykke. Målet er at skabe et hyggeli-
gere vejforløb, som både har rekreativ værdi, indgår i klimatilpasning på grund 

af regnvandsopsamling og sikrer en lavere fart for bilerne.  
 

Der har i hele perioden været positiv dialog med Solrød Kommune men der er 

mange hensyn og vejene ud til Gammel Køgevej er ikke godt organiseret.  
 

I de seneste måneder har Solrød Grundejerforening sikret fælles fodslag blandt 
langt de fleste beboere og projektet ser ud til at kunne nyde fremme ind for 

overskuelig fremtid.   
 

Endnu engang er vi stolte af at kunne samle idegods og kræfter til at skubbe 
på en udvikling af vores kommune. OG endnu engang oplever vi at blive taget 

seriøst blandt politikere og i forvaltningen – ikke mindst fordi vi er velforbe-
redte og har ”mod til at sætte kurs”.  

 
Vi uddyber dette under et senere punkt.  

 
SORLØD CENTER OG STRANDVEJSTORVET  

 

I årets løb har Solrød Strand Grundejerforening fortsat indsatsen for at påvirke 
forvaltning og politikere til at afsætte ressourcer til udvikling og løft af Solrød 

Center.  
 

Dette arbejde trækker tråde helt tilbage til foreningens oprindelige oplæg med 
titlen ”Mod til egne veje” om et ny udvikling af Solrød Center.  

 
Solrød Center trænger til meget kærlighed og udvikling for at sikre en bære-

dygtig handelsgade i årene fremad. Men der afsættes nu rent faktisk ressour-
cer fra politik hold. 

 
Og en af de ideer som Solrød Strand Grundejerforening har haft en finger med 

i er nytænkningen af Strandvejstorvet. Solrød Strand Grundejerforening har 
bidraget med et mindre beløb til at få udarbejdet skitse og ideoplæg til en æn-

dring af pladsen. Og pladsen står i dag færdig. I lækre materialer og til glæde 

for byens borgere – og ikke mindst børn når springvandene igen springer til 
sommer.  
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Det er vi lidt stolte af og kan sagtens tage en stor del af æren for.  
 

Og så ved jeg godt at entreprenøren kom uheldigt fra start med byggesjusk og 
andet godt – men lad os nu lige holde snot for sig og kanel for sig – det har jo 

intet at gøre med den politiske vilje til at skabe et mere attraktivt Solrød Cen-
ter.  

 
LOKALPLAN FOR DEN CENTRALE DEL AF SOLRØD STRANDVEJ 

 
I foråret 2017 blev der indledt drøftelser mellem Solrød kommunes administra-

tion og en lokal bygherre vedrørende byggemuligheder på grundene Hedevej 
2-4 ud mod Solrød Strandvej.  

 

Den lokale bygherre fremlagde efterfølgende et meget omfattende byggefor-
slag, som langt overstiger de muligheder den nuværende lokalplan giver mu-

ligheder for.  
 

Dette kom SSG for øre i sommeren 2017, hvorefter bestyrelsen straks gik i 
gang med at arbejde på sagen – i øvrigt sammen med fem meget aktive 

vejlaug som har indkørsel i og omkring det berørte område.  
 

Hovedformålet var at nedbringe byggemuligheder væsentligt både i højde og i 
byggeprocent og endvidere med en solid drøftelse af det æstetiske udtryk. Det 

er meget centralt beliggende grunde og en unik chance for at sætte et flot af-
tryk på Solrød Strandvej.  

 
Solrød Strand Grundejerforening er tilhængere af, at der skal ske udvikling af 

området imod Strandvejen imellem Egevej og Jagtvej, men ikke i det omfang 

og den stil der blev foreslået.  
 

I samarbejde med blandt formænd for vejlaug i nærområdet og andre vigtige 
interessenter blev der rettet henvendelse til kommunen, hvilket førte til drøf-

telser hen over efteråret 2017.  
 

I foråret 2018 afholdt kommunen dialogmøder for at søge input til områdets 
udvidelse, således som vi orienterede om på sidste års generalforsamling. 

 
Siden er der sket det, at forvaltningen i december 2018 fremlagde et forslag til 

Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalg om at igangsætte arbejde med ny Lokalplan.  
 

Det skal anføres til kommunens ros, at anbefalingen i høj grad afspejler de in-
put der er givet undervejs i dialogmøder. 
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Det fremgår således bl.a. at "Det er administrationens vurdering, at der maksi-
malt må bygges i to etager eller i én etage med udnyttet tageetage, så bygge-

riet tilpasses de bagvedliggende ejendomme i lokalplan 316.4, Solrød Kystom-
råde, som også tillader opførelse af boliger i to etager." 

 
Dette arbejde er nu igangsat med henblik på fremlæggelse af ny lokalplan i an-

det kvartal 2019.  
 

Som det fremgår "Udarbejdelsen af lokalplanforslaget sker med inddragelse af 
grundejere, grundejerforening, vejlaug og Solrød Center Forening." 

 
Vi vil naturligvis holde tæt kontakt med mest berørte interessenter. 

 

STRANDRENSNING  
 

En af de tilbagevende opgaver for bestyrelsen er arbejdet med strandrensning. 
For tiden er Preben Larsen og Bjørn-Erik aktive repræsentanter fra foreningen.  

 
I en stor del af 2018 var stranden i Solrød helt ren, og strandrensningen star-

tede derfor sent på året.  
 

Der blev i alt kørt 204 tons fedtemøg til biogasanlægget. Det er det laveste an-
tal tons der er blevet kørt bort fra stranden i strandrensningens historie. 

 
Men vi fortsætter næste år og vi håber at alle kan se og mærke de positive ef-

fekter af et initiativ som for mere end ti år siden udsprang af denne forening.  
 

VAGTORDNING 

 
Vagtordningen har dags dato lidt over 800 medlemmer i strandområdet. Med-

lemsantallet er støt voksende. Det er vores klare indtryk, at vagtordningen for-
hindrer mange indbrud og forøger trygheden i vores område. 

 
Det er Preben Larsen som dygtigt varetager opgaven med tilmeldinger m.m.  

 
Disse var ordene  
 


