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Som beskrevet i tidligere num-
re af Strandsiden, vil besty-
relsen i Solrød Strands Grund-
ejerforening under overskriften 
Solrød 2017 forsøge at åbne 
debat om Solrøds udseende i 
fremtiden. 

Oplægget til Havets Hus, samt, 
i sidste nummer af Strandsiden, 
et bud på hvordan Strandvejen 

eventuelt kunne komme til at 
se ud blandt andet på stræknin-
gen mellem Mosevej og Solrød 
Byvej, er indlæg i denne debat. 
Dette er derfor en åben invita-
tion til at komme med forslag, 
ideer, skitser, kritik og ros. 

Stort potentiale 
Solrød har efter vores opfattelse 
et uforløst potentiale. Vi skal turde 

tænke lidt større og bygge og indrette 
med ”højere til loftet”. Solrød ligger i 
smørhullet mellem kraftcentrene Kø-
benhavn og Køge. Vi har derfor alle 
muligheder for at tiltrække, endnu 
flere, ressourcestærke borgere, hvis 
vi udvikler kommunen med, blandt 
andet, dette for øje.  

Vi skal turde nytænke og sætte i 
gang, men det kræver også engage-
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ment fra private kræfter, hvis det skal lykkes. Dette 
er derfor en åben invitation til engagement. 

Strandvejen
Solrød Strandvej er på mange måder en flot vej-
strækning – ikke mindst om sommeren, når vej-
træerne står i blomst. Og overgangen fra buskads 
til græs i midterrabatten er faldet hæderligt ud. 
Det ville dog klæde vejen, at de strækninger, hvor 
midterrabatten i dag har en rødlig stenbelægning, 
omlægges til græs. 

Men Strandvejen har meget mere potentiale
På sigt bør der bygges større og mere markante 
bebyggelser ud mod vejen. Der findes allerede en 
del, men det er ærgerligt, at mange ejendomme 
er gemt inde bag hegn uden beplantning. Der er 
således dele af Strandvejen, hvor man udefra kun 
kan se hegn og tagsten – ingen facader, kviste ind-
gangspartier eller andet som varierer vejens udtryk 
og forløb. Det er kedeligt og udtryksløst.  

Eksisterende og nye bygninger skal også kunne 
huse virksomheder og butikker i videre omfang. 
Der skal ske noget på Strandvejen og Solrød kom-
mune bør gøre det lettere at drive virksomheder og 
butikker på Strandvejen.

Caféliv i Solrød?
Billedet af Café Jenners på Karlslunde Strandvej 
er taget på en halvgrå dag i september. Den lille 
café er godt fyldt, og der er fredagsstemning ud til 
Strandvejen. Det bør vi kunne tilsvarende i Solrød, 
men politikere og forvaltningen skal være indstil-
let på at understøtte de initiativer som opstår. Ikke 
lægge hindringer i vejen eller lade usikkerheden 
råde. 

Grundejerforeningen er gennem de seneste år ble-
vet bekendt med flere tilløb til caféer og lignende 

på Strandvejen, hvor udlejer og initiativtager har 
opgivet at få klarhed over kravene fra forvaltnin-
gens side. Det gør Solrød fattigere i mere end én 
forstand. 

Skidt eller godt?
Et andet af de emner vi gerne vil have op til debat, 
er de faciliteter der bydes gæster ved stranden. Vi 
har i dag 4 steder hvor der er parkeringsmuligheder 
og toiletfaciliteter, det skulle der i hvert fald være, 
nemlig Jersie Strandpark, Solrød Strandpark, Østre 
Strandvej og Trylleskoven. 

Desværre er virkeligheden imidlertid, at disse 
toiletfaciliteter er i en – mildest talt – misera-
bel stand. Senest er toiletbygningen ved Solrød 
Strandpark blevet lukket på grund af bygningernes 
ringe standard. Det mener vi ikke er acceptabelt. 
Vi har i sommerperioden en fantastisk flot strand, 
primært takket være Strandrenselauget, som delvis 
finansieres af Grundejerforeningernes medlemmer. 
Vi bør derfor, som en naturlig ting, have ordentlige 
toiletfaciliteter.

Vi er af den mening at der skal tænkes kreativt og 
konstruktivt, således at der kommer nogle gode og 
realistiske bud på hvad, og hvordan, vi kan tilbyde 
de mange strandgæster nogle pæne og brugbare 
løsninger, ikke alene hvad angår toiletbygninger, 
men også mulighed for kiosker eller caféer, arealer 
med muligheder for at benytte eventuelt fastopstil-
lede grills og borde-bænkesæt, der tåler vind og 
vejr (samt naturligvis er hærværkssikrede).

Flere aktiviteter 
De seks kilometer flot sandstrand i Solrød kommu-
ne udgør efter Solrød Strands Grundejerforenings 
opfattelse kommunens væsentligste rekreative ak-
tiv. Men kommunen rummer også andre rekreative 
muligheder. 

Solrød skal være centrum for endnu flere aktivi-
teter og udfoldelsesmuligheder, herunder årlige 
traditioner som skaber bykultur og tilhørsforhold. 
På stranden kunne det være en årlig strand festival 
med sandslotte, drageflyvning, kajakstævne, 
beachvolley, livreddertårn m.m. 

Vi har haft fornøjelsen af kolde vintre med masser 
af sne, og har flere oplagte steder at trække lang-
rendsspor. Vi kunne også gå målrettet efter at lave 
Sjællands sjoveste kælkebakke ud af en af motor-
vejsvoldene.  

Grænseoverskridende ideer
I dette nummer vil vi også gerne give nogle bud, 
der ”breder” sig udover det område der afgrænser 
Grunderejerforeningens pastorat.  

En unik naturperle falmer
Der skrevet mangt og meget om den kedelige 
udvikling vores unikke kalkgrav er undergået de 
seneste år. Det er herligt, at områdets kvaliteter 
kan tiltrække mange, men anvendelsen er åbenlyst 
uholdbar for naturen og uacceptabel for beboere 
og besøgende. 

Vi efterlyser derfor debat, som kan føre til en mere 
hensigtsmæssig anvendelse af området. Vi tror 
ikke på forbud eller ”lukning”, men udvikling og 

Cafe Jenners i Karlslunde

Kalkgraven - En unik naturperle
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aktivitet som vejen til at ændre anvendelsen. Kalk-
graven er afsides beliggende og øde i aftentimerne, 
hvilket måske tiltrækker eller opfordrer til en uhen-
sigtsmæssig, eller måske ligefrem destruktiv, op-
førsel. 

Kridthuset
Tankerne om udvikling er ikke nye. I 1990’erne var 
der fremskredne planer om at bygge en udstillings- 
og aktivitetsbygning med navnet ”Kridthuset”. 
Et hus, som kan rumme aktiviteter med den helt 

unikke geologi i centrum, som udflugtsmål for alle 
fra børnehaver til pensionistforeninger. Et hus som 
måske også kan byde på en is og en kop kaffe, og 
med en udsigt uden mage i Danmark. 

Derudover kunne området måske, inden for ram-
merne af naturbeskyttelse, tænkes anvendt til for 
eksempel open air teater, naturlegeplads, klatrevæg 
og andre lignende aktiviteter. Med aktiviteter følger 
liv, tilstedeværelse og økonomi til at holde området 
fri for den nuværende negative anvendelse. 

Et grønnere Solrød Center
Vi har et indkøbscenter, eller rettere en indkøbs-
gågade i kommunen, som ligesom hele landets 
detailhandel har mange udfordringer. Stor ros til 
de mange initiativer, som har til formål at skabe liv 
og miljø. 

Noget af det unikke ved Solrød Center er grønne 
træer og beplantning. Det bør efter vores opfattelse 
fremmes yderligere. Ifølge lokalplanen skal alle fa-
cader og murpiller i centeret beplantes med klatre- 
og slyngplanter. Det pryder og skaber miljø, som 
mennesker får lyst til at opholde sig i.

Eftersom vi er en strandkommune og hjemsted for 
en af landets største private vandværk, så kunne en 
ide være at tænke vand mere ind i centerets rum. 
En lille kilde gennem dele af centeret eller sågar 
et bassin. Billedet på forsiden er blot et eksempel. 
Et trækplaster for børn og barnlig sjæle. Dermed 
skabes der bedre vilkår for caféer og restauranter 
– og handelsliv. 

Bolden er givet op
Hermed er bolden givet op til debat, engagement 
og ikke mindst kreative og vilde forslag til ud vik-
ling af vores kommune. 

Vi har et kæmpe potentiale…. 

Kalkgraven - En unik naturperle

Kridthuset
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Ansvarligt budget 
med lavere skat fra 
2014
Alle partier og partilister 
i Solrød Byråd indgik i 
slutningen af septem ber 
en budgetaftale for 2014-
2017. Fokus på økono-
mistyring og langsigtet 
balance har gjort det 
muligt at nedsætte skat-
ten fra næste år.

Kommuneskatten nedsættes med 0,2% til 24,6%, 
som svarer til 2010-niveauet. Grundskylden 
(ejendomsskatten) nedsættes med 1,07 promille 
til 21,17 promille, hvilket er halvvejs til 2010-ni-
veauet. 

Budgetaftalen bidrager til overholdelse af den øko-
nomiaftale, regeringen og KL har indgået, og lever 
samtidig op til vores lokale økonomiske politik 
med langsigtet balance, tilbagebetaling af gæld 
samt en tilfredsstillende kassebeholdning med 
plads til skattelettelser.

Den flotteste strand i mands minde
At have en ren strand er ikke en del af de kommu-
nale kerneydelser, men Solrød Byråd har besluttet 
at prioritere strandrensning, blandt andet fordi det 
fremmer kvaliteten af strandlivet, reducerer lugtge-
ner i lokalområdet og forbedrer badevandskvalite-
ten til glæde for alle borgerne i kommunen. Når 
tangen bliver renset op, fjernes desuden de bakte-
rier fra vandet, som fastholdes i tangen.

I byrådet har vi valgt at øge det årlige bidrag til 
350.000 kr. fra 2014 og årene fremover. På den 
måde kan vi være med til at sikre, at der kan gen-

nemføres tre gange strandrensning i løbet af som-
mersæsonen. 

I år var det jo den meget flotte donation fra Annie 
og Otto Johs. Detlefs’ Fonde – OJD som gjorde det 
muligt at få den flotteste strand i mands minde. Lad 
mig benytte lejligheden til endnu en gang at frem-
hæve, at vi er overordentlig glade for, at der bliver 
lagt så mange kræfter i den fælles indsats for en 
renere strand, både i form af donationen fra Annie 
og Otto Johs. Detlefs’ Fonde – OJD og de mange 
andre bidrag, store som små, der er gået til strand-
rensningen og til Solrød Strands Strandrenselaug.

En styrket erhvervsindsats
Den nuværende krise har gjort byrådet endnu 
mere opmærksomme på vigtigheden af at have et 
sundt, lokalt erhvervsliv. Allerede sidste år blev 
der iværksat tiltag for bedst muligt at kunne bakke 
op om de lokale virksomheder, som eksempelvis 
de virk somhedsbesøg, jeg og vores administre-
rende direktør Henrik Winther Nielsen tog på. Vi 
blev yderligere bekræftet i det fornuftige i at styrke 
indsatsen for erhvervslivet, da Solrød Kommune 
blev kåret som ”Årets højdespringer” i den un-
dersøgelse af kommunernes lokale erhvervsklima, 
som Dansk Industri gennemfører en gang om året, 
og fik tildelt en lignende hæder i Dansk Byggeris 
undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed 
tidligere på året.

Men vi hviler ikke på laurbærrene, og har derfor fra 
næste år afsat yderligere 400.000 kr. til 10 konkrete 
initiativer, som skal gøre det endnu mere attraktivt 
at drive virksomhed i kommunen. Greve-Solrød 
Erhvervsservice, Greve Erhverv og Væksthus Sjæl-
land bringes i spil for at løfte de 10 initiativer til 
styrket erhvervsindsats for at realisere målene om 
vækst, udvikling og arbejdspladser i den private 
sektor.

Folkeskolen efter reformen
Folkeskolen er et af de vigtigste kerneområder 
i kommunen. Simpelthen fordi den er med til at 
skabe de rigtige forudsætninger for, at vores børn 
og unge kan blive samfundsborgere. Efter et udfor-
drende forår med reform og lockout er jeg sikker 
på, at når støvet har lagt sig, så skal det nok lykkes 
at få implementeret den nye reform. Det handler 
i bund og grund om ledelse. Det handler om, at 
vi som byråd er klar på den opgave vi har, nemlig 
at sætte mål, rammer og retning. Når den opgave 
er løst, så er det skoleledelsen i samarbejde med 
skolebestyrelse og lærere, som skal implementere 
beslutningen. 

Jeg plejer at sige, at det letteste i verden er at træffe 
en beslutning. Det, der er svært er, at implementere 
den. Det er også derfor byrådet tidligere i år har 
besluttet, at overskuddet fra de sparede lønmidler 
i forbindelse med konflikten i foråret, også skal 
anvendes til implementeringen. Samtidig beslut-

BORGMESTERENS HJØRNE

Af Niels Hörup, 
Borgmester

Der er tradition for at Solrøds borgmester, i Strandsiden, kommenterer og svarer på 
spørgsmål fra Solrød Strands Grundejerforening om rigets tilstand, og vi er glade 
for, at Borgmester Niels Hörup vil fortsætte denne tradition. SSG er ikke politisk, og 
derfor er det naturligvis den til enhver tid siddende borgmester, der som talsmand for 
Byrådets beslutninger, bliver bedt om kommentarer.

”Den flotteste strand i mands minde.”
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tede byrådet, at de penge, som Solrød Kommune 
har fået i tilskud fra staten, ”krone-for-krone” bliver 
overført til skoleområdet. Vi har samtidig afsat en 
ekstra pulje til at understøtte inklusionen i folke-
skolen, hvor der over de seneste par år er blevet 
inkluderet et stigende antal børn.

Tryghed og effektiv drift
I løbet af året har det vist sig, at natslukningen af 
vejbelysningen to timer i nætterne i weekenden 
skaber utryghed for borgerne. Det sørger vi for at 
rette op på, så der fremover ikke slukkes for nat-
belysningen nætterne efter fredag og lørdag. Det vil 
øge trygheden for ikke mindst vores unge, som er 
nogle af de flittigste brugere af gader og stræder i 
weekendnætterne. Solrød Ungeforum fremhævede 
også på et dialogmøde, at netop det at få tændt 
lyset om natten i weekenden var noget af det, der 
optog de unge mest.

Natteslukningen fastholdes i hverdagene, så vi 
kan nedbringe vores udgifter og energiforbrug, og 
på den måde bidrage til effektiv drift og samtidig 
bidrage til at modvirke unødige klimabelastninger. 
Jeg er sikker på at vi med den valgte model har 
fundet den rette balance mellem tryghed i nattelivet 
på den ene side, og på den anden side at undgå at 
bruge unødigt mange skattekroner(ca. 0,5 mio. kr.) 
ekstra, til gavn for ganske få. 

Dialog inden byggeri
I år afholdt vi for fjerde år i træk et gå hjem-møde, 
hvor vi inviterer grundejerforeninger, virksomheder 
og rådgivere med opfordring til at komme med for-
bedringsforslag til blandt andet byggesagsbehand-
lingen. 

På baggrund af blandt andet input fra gå hjem-
møderne indførte vi i år dialogbaseret bygge-
sagsbehandling, hvor sagsbehandlere tager ud på 
virksomheder der har planer om at bygge nyt, og 
mødes med bygherre og rådgivere, så alle parter i 

fællesskab kan få talt om muligheder og begræns-
ninger i forhold til den konkrete sag. Vi har også 
indført en brugertilfredshedsundersøgelse, så alle, 
der får gennemført en byggesag, bliver spurgt ind 
til kvaliteten af de forskellige elementer i sags-
behandlingen. 

Alt sammen med det formål, at gøre byggesags-
behandlingen hurtigere, bedre og billigere. På den 
måde kan vi hjælpe med til at gøre lidt lettere at 
være borger og virksomhed her i kommunen. 

Udbud af vej og park-opgaver
Vi besluttede sidste år at sende driften på Vej og 
Parkområdet i EU-udbud, da et flertal ønskede en 
markedsafprøvning af de nuværende opgaver, for at 
sikre dem løst ”Bedst og Billigst”, i overensstem-
melse med kommunens udbudsstrategi.  Vinderen 
af udbuddet er nu fundet, og det bliver fremover 
det private firma OK Nygaard A/S, som kommer 
til at stå for drift, vedligehold og renholdelse af 
Solrød Kommunes grønne områder og veje samt 
sne rydning. 

Det har været vigtigt at sikre, at vi også på dette 
område får mest muligt for pengene i Solrød Kom-
mune, og et af midlerne til det er løbende at ud-
byde driftsopgaver. Derfor glæder det mig at vi har 
indgået en kontrakt med OK Nygaard A/S som slår 
fast, at vej- og parkopgaverne fremover bliver løst i 
den nuværende kvalitet, men til en lavere pris, så vi 
i byrådet kan leve op til vores målsætning om mest 
muligt for pengene.

Tænk dig om før du ikke stemmer
Under det slogan har Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet, Danske Regioner og Kommunernes Lands-
forening sat en kampagne i gang med det formål 
at få så mange som muligt til stemmeurnerne 
den 19. november 2013. Selvom der generelt er 
høj valgdeltagelse i Danmark, er der særligt ved 
kommunal- og regionsvalg en faldende tendens. 
Se www.stem.dk

Derfor vil jeg, som formand for valgbestyrelsen i 
Solrød Kommune, slutte af med at opfordre alle 
til at udøve deres demokratiske ret og pligt ved at 
deltage i valghandlingen. Det er op til hver enkelt 
at stemme på den kandidat, de finder bedst egnet 
til at repræsentere dem i byrådet, men det er kun 
gennem deltagelse ved valget, at vi hver især kan 
være med til at bestemme, hvem der skal tage 
beslut ninger, og dermed have direkte indflydelse 
på langt de fleste borgeres hverdag. 

”Folkeskolen er et af de vigtigste kerneområder i kommunen.”
Billedet: Uglegårdsskolens nye indskolingshus.

”Udbud af vej og park-opgaver”
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STRANDRENSNINGEN I 2013
Masser af fedtemøg
Miljøgodkendelsen til strandrensningen tillader tre 
rensninger i perioden 1. maj til 31. august, så der-
for slutter strandrensningen hvert år ved udgangen 
af august. 

Det gjorde den også i 2012, men desværre kom der 
en kraftig østenstorm i begyndelsen af september 
2012 som blæste en hidtil uset mængde fedtemøg 
op på stranden. Fedtemøget dækkede hele stran-

den. Navnlig i den nordlige del af stranden var der 
fedtemøg helt op til klitterne.

Strandrensesæsonen var slut, og derfor kunne vi 
ikke fjerne fedtemøget. Selv om vi havde kunnet, 
var der på dette tidspunkt ikke nogen aftagere til 
fedtemøget som gødning. Derfor lå fedtemøget på 
stranden vinteren over. Noget af det blev skyllet ud 
i løbet af vinteren, men hovedparten blev liggende 
og gravede sig ned i sandet.

1. strandrensning 2013 – meget omfattende
Årets strandrensning 2013 startede d 23. maj med 
at vi som noget nyt harvede stranden inden selve 
rensningen. Et forsøg, der skulle gøre det lettere 
at få de store mængder gammel tang og fedtemøg 
frem, som havde gravet sig ned i sandet i løbet af 
vinteren. 

Forsøget lykkedes. Dels blev det muligt for en-
treprenøren at opsamle hovedparten af det gamle 

Fedtemøg oktober 2012 ved Grootsvej Fedtemøg januar 2013 ved kystvej

Strandrensemaskinen maj 2013 Hedevej mod syd juni 2013
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Fedtemøg oktober 2010 ved duevej

Fedtemøg januar 2013 ved kystvej Strandrensning maj 2013

Hedevej mod syd juni 2013 Stranden ved trylleskoven juni 20131
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STRANDRENSNINGEN I 2013
fedtemøg med strandrensemaskinen, og dels, som 
en sidegevinst, fik vi mindre sand med i tangen. 

Den første rensning var meget omfattende fordi vi 
skulle indsamle de meget store mængder tang og 
fedtemøg. Vi rensede hen over Sankt Hans aften, så 
med opsamling og rensning af bål og andre ”efter-

ladenskaber” efter Sankt Hans aften, som vi hjalp 
Solrød Kommunes folk med, kom den samlede 
første strandrensning til at vare fire uger.

2. strandrensning 2013 – lidt tidligere
Som noget nyt i forhold til tidligere år, besluttede 
vi os for strandrensning nummer to skulle foregå 

allerede medio juli. Denne rensning var ikke så 
omfattende. Vi fjernede ”bare” fedtemøg fra vand-
kanten og rensede sandet på stranden, så det var 
indbydende. 

Vi havde en heldig hånd. Vejrguderne havde be-
sluttet sig for den bedste juli måned i mands 

Ring til Jan Ørum Sørensen på
tlf. 4016 5053 og få et godt tilbud...

FØR

Stabilgrus / Kellermanns Allé

Støv, huller og vand på 
vejen...
...er det noget du kender til? Hvorfor ikke én gang for 
alle, få løst de problemer ved at, få en fast vedligehold-
elsesfri og økonomisk forsvarlig overfladebelægning. Fås 
i udvalgte farver.

Fakta om Strandrensning

Strandrensningslauget er et privat-kommunalt samarbejde om strandrensning på Solrøds 6 km strand. Medlemmerne af Strandrense-
lauget er Solrød Kommune og de tre grundejerforeninger Solrød Strands Grundejerforening, Jersie Strands Grundejerforening og 
Karlstrup Strands Grundejerforening. 

Hvert år siden etableringen i 2009 har Strandrenselauget fjernet i gennemsnit ca. 2.000 tons tang og fedtemøg fra stranden. Tangen og 
fedtemøget køres til forskellige landbrug og bruges her som gødning og jordforbedring. En del af det blandes med kommunens øvrige 
grønne affald og komposteres til Tryllemuld, der uddeles gratis til Solrøds borgere ca. en gang om året.

Solrød Kommune har hidtil givet et tilskud på 200.000 kr. til Strandrensningen om året. Dette tilskud forhøjes til 350.000 kr. i 2014. 

Medlemmerne af de tre grundejerforeninger betaler til strandrensningen via medlemskontingentet. I 2014 foreslår de tre grundejer-
foreningers bestyrelser, at bidraget til strandrensningen bliver sat op til et højere niveau end det er nu.

Kommunens øvrige grundejerforeninger er meget velkomne til at melde sig ind i Strandrenselauget, og dermed bidrage til Strandrens-
ningen både økonomisk og praktisk.

Strandrenselauget orienterer om strandrensningen på Facebook. Søg efter Solrød Strands Strandrensningslaug. Hvis man klikker på 
”synes godt om” får man nyhederne på mail. 

De tre grundejerforeninger orienterer desuden om strandrensningen på hjemme siderne. 

På Solrød Strands Grundejerforenings hjemmeside www.ssgsolrod.dk er der link til Strandrenselaugets facebookside. Man behøver ikke 
være på Facebook for at kunne læse Strandrenselaugets facebookside.
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minde, og stranden stod ren og pæn til at modtage 
Solrødborgere og gæster udefra.

3. strandrensning 2013 – med forsøg
Den tredje rensning foregik to uger i august, sam-
tidig med at kommunen foretog et forsøg med 
”Strandrensemonsteret”. Monsteret er en ombyg-
get gammel ærtehøster fra Sverige som skulle for-
søge at opsamle tangen ude i vandet i stedet for 
først at samle det, når det er kommet på land. Hvis 
tangen opsamles i vandet, er det muligt, at sandet 
bliver skyllet ud af tangen, så der er meget mindre 
sand i det. 

Der blev gennemført en intensiv forsøgsrække 
over en uge og taget op imod 50 prøver efter en på 
forhånd fastlagt forsøgsplan. Prøverne er sendt til 
analyse, og resultatet forventes at foreligge i mid-
ten af oktober, som er efter Strandsidens deadline.

Formålet med forsøget var altså at indsamle viden 
til brug for kommunens kommende biogasanlæg, 
hvor tangen skal fungere som en del af føden til an-
lægget, og derfor var forsøget da også finansieret 
af biogasanlæggets udviklingsmidler. 

Sideløbende med dette har Solrød Kommune i 
samarbejde med en Svensk og en Lettisk kom-
mune taget initiativ til en ny EU ansøgning, hvis 
primære formål er at udvikle udstyr til en miljøven-
lig og effektiv indsamling af tang og alger.

Den tredje strandrensning var ikke så omfattende 
en rensning på selve stranden, men langs vand-
kanten var der kommet en del fedtemøg, der var 
begyndt at lugte og give mindelser om hvordan det 

kunne have været, hvis vi ikke renser stranden om 
sommeren. 

Vi er nu kommet ud af strandrensesæsonen, og 
fedtemøget er igen begyndt at drive ind på stran-
den. Foreløbig mest i den nordlige del, men i løbet 
af vinteren kommer der helt sikkert også fedtemøg i 
varierende mængder på resten af stranden.

Hvis I en dag går en tur på den sydligste del af 
stranden syd for badebroen ved Staunings Ø, ned 
mod Ølsemagle Revle, kan I se hvordan stranden 
måske ville have set ud hvis vi ikke renser. Her kan 
vi ikke komme til at rense stranden fordi der er alt 
for blødt til at maskinerne kan køre der, og fordi 
vores rensetilladelse slutter et stykke efter bade-
broen. Fedtemøget ligger selvfølgelig også her, og 
her bliver det liggende og gøder sandet. Resultatet 
er, at der er grønne planter helt ud til vandkanten.   

Det koster mange penge
Vi syntes selv at årets strandrensning er foregået 
eksemplarisk, og at vi har haft en fantastisk fin 
strand i hele sæsonen, men det viser også, at hvis 
vi fremadrettet skal have en ren, dejlig og lugtfri 
strand hele sommeren, kræver det tre rensninger 
i løbet af sæsonen, hvor den første rensning må 
forventes at være meget omfattende for at rette op 
på vinterens hærgen. 

Efter årets første rensning løb Strandrenselaugets 
pengekasse tom, og kun fordi vi meget flot fik til-
delt 250.000 kr. fra Annie og Otto Johs. Detlefs’ 
Fonde – OJD, var det muligt at opretholde en så fin 
strand i løbet af sæsonen. 

Vi har nu nogle års erfaring med strandrensning. 
Hvis vi skal have en ren strand i hele sæsonen kan 
vi nu se, at det vil koste mellem 700.000 kr. og 1 
million kr.

Med de nuværende indskud fra de tre grundejerfor-
eninger og Solrød Kommune har vi ikke penge til 
tre rensninger, og det vil derfor ikke være muligt at 
have den rene strand i hele strandsæsonen.

Større tilskud til strandrensningen
Strandrenselaugets bestyrelse har derfor bedt de 
tre grundejerforeninger og kommunen om at for-
høje tilskuddet. Det har Solrød Kommune allerede 
gjort i det budget, som alle partier i byrådet i enig-
hed har vedtaget for 2014. Kommunens tilskud 
til strandrensningen er sat op fra 200.000 kr. til 
350.000 kr. pr. år.

I Solrød Strands Grundejerforening vil bestyrelsen 
ved generalforsamlingen i foråret 2014 foreslå, at 
de 100 kr. om året, som hvert medlem betaler nu, 
bliver sat op til 200 kr. om året. De to andre grund-
ejerforeninger vil gøre noget tilsvarende. Bestyrel-
sen håber på jeres opbakning.

Billedserien på side 6-7 viser stranden 
fra september 2012 til juni 2013. I år, fra 
september 2012 til august 2013, har fedte-
møget samlet sig mest i den nordlige del 
af stranden, men at det ikke er sådan hvert 
år, viser billedet fra 2010, hvor fedtemøget 
drev ind i store mængder omkring bade-
broen ved Duevej. 

Ring til Jan Ørum Sørensen på
tlf. 4016 5053 og få et godt tilbud...

FØR

Stabilgrus / Kellermanns Allé

Støv, huller og vand på 
vejen...
...er det noget du kender til? Hvorfor ikke én gang for 
alle, få løst de problemer ved at, få en fast vedligehold-
elsesfri og økonomisk forsvarlig overfladebelægning. Fås 
i udvalgte farver.

DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S
Rugårdsvej 206   5464 Brenderup
Tel. 6444 2533    dob.dk

KVALITET - OG TID TIL OMHU

EFTER FØR EFTER

Asfalt / Fuglsangsvej

...se også Lærkevej, Duevej,
Peyronsvej og Stigårdsvej.
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De kreative banditter
I pinsen 2013 var der en aktiv indbrudsgruppe, 
som hovedsagelig forsøgte indbrud i Hulvejskvar-
teret og Gl. Køgevejskvarteret. Det var tre østeuro-
pæisk udseende mænd omkring 30 år med blåt 
tøj, De medbragte vandrerlignende rygsække med 
liggeunderlag. Et sted spurgte de på tysk efter en 
”Tankstelle”.

GPS har kendskab til 2-3 steder, hvor de ikke fik 
gennemført indbruddet, enten fordi der var nogen 
hjemme, eller fordi alarmen i huset gik i gang. Der 
blev gennemført et indbrud på Peyronsvej. 

De blev også set i Lille Skensved, så de tog sikkert 
et område ad gangen.

De er nok over alle bjerge nu, eller måske i et fæng-
sel, men vi skriver denne indledning til artiklen for 
at fortælle, at det er meget vigtigt at vi alle er 

opmærksomme på uregelmæssige hændel-
ser, mystiske personer og andre ting, der 
ikke plejer at forekomme, og at vi reagerer 
på dem. 

Hvis I er med i vagtordningen, så ring til GPS. 
Opringninger om mystiske hændelser er ganske 
gratis, og GPS er glad for dem og reagerer hurtigt. 
Hvis I ikke er med i vagtordningen, så ring til poli-
tiet. De er også glade for denne type opringninger, 
som kan give dem et overblik over hvor der sker 
noget. 

Et nyere trick fra tyvebanderne er beskrevet i BT. 
Tyvene har nogen, som ikke vækker opsigt, til at 
rekognoscere. Det kan eksempelvis være såkaldte 
sælgere. De udvælger de huse der ikke har alarm, 
og som ser ud til at være lette at bryde ind i. Så 
markerer de dem på f.eks. postkassen med et kli-
stermærke, tuschmærke el. lign. så tyvene let kan 
finde frem til ”byttet” senere.

GPS har set disse markeringer på enkelte postkas-
ser i Greve, og på enkelte huses skraldespande. 
Det er selvfølgelig ikke sikkert, at disse markerin-
ger har noget med indbrud at gøre, men vær allige-
vel opmærksomme på, om I får sådanne mærker et 
sted ved indgangen.

Se BT’s artikel her: 
http://www.bt.dk/krimi/pas-paa-tyve-har-din-
postkasse-faaet-maerkelige-maerkater

I Solrød har vi også kreative tyve
Et af de tricks, som tyvene har benyttet, er at agere 
som bærplukkere, som er så optaget at bærpluk-
ningen, at de går helt ind i haven. Her kan de så se 
ind ad vinduerne om der er nogen hjemme. Hvis 
der er, og de bliver antastet, er de jo bare gået lidt 
for langt ind i haven for at plukke. Hvis der ikke er 
nogen hjemme, kan de så se om der er noget, der 
er værd at stjæle, om der er alarm mm. Dette trick 
er set ved en ejendom nær stranden.

Alarm
GPS-skiltet på postkassen signalerer, at vi her er 
ekstra opmærksomme på uregelmæssigheder, og 
at GPS-vagten kan komme indenfor normalt ca. 5 
minutter, hvis han bliver tilkaldt.

Hvis der så oven i købet er en alarm i huset som er 
indstillet til at tilkalde GPS, så ved tyvene, at der er 
en overordentlig stor risiko for at blive ”grebet på 

fersk gerning”. Det betyder, at tyve sandsynligvis 
opgiver at bryde ind i den pågældende ejendom. 

Så vidt vi og GPS ved, har der, siden vi startede 
vagtordningen, ikke været indbrud i huse med 
GPS-skilt på postkassen og alarm, der tilkalder GPS.

Det er altså en god ide, at have både GPS-skiltet 
og alarmskiltet på postkassen. Det er fin orientring  
til tyvene :-)

Jersie Strands Grundejerforening
I 2012 fik medlemmer af Jersie Strands Grund-
ejerforening mulighed for at komme med i vagt-
ordningen. Det er der en del, der har gjort, og 
dermed forøget deres egen og deres naboers sik-
kerhed. 

Indbrudsstatistik
I marts-2013-nummeret af Strandsiden gennemgik 
vi statistikken for indbrud i årene 2009-2012 på 
side 10 og 11. Hvis ikke I har dette nummer mere, 
kan I læse det: http://www.ssgsolrod.dk - klik på 
Strandsiden i menuen til venstre, når I kommer ind 
på siden. Statistikken er fortsat pæn. I første kvartal 

NYT OM VAGTORDNINGEN 
TILSAMMEN ER VI STÆRKE!

Tilmelding til vagtordningen
Mail til: preben.larsen1@skolekom.dk

Hvis man ikke har mulighed for at 
sende en mail kan man ringe eller 
sms’e til Preben Larsen: 2326 2748

Ved tilmelding skal vi have navn, 
adresse, mailadresse, hjemmetelefon-
nummer samt et eller flere mobil-
numre, som vagten kan kontakte 
husstanden på, hvis der er noget galt 
på ejendommen og der ikke er nogen 
hjemme.

Den automatiske betaling af 
medlemskabet
Når man tilmelder sig GPS-vagtord-
ningen, betaler man for månederne 
fra den måned man melder sig til, 
og til og med den efterfølgende april 
med en bankoverførsel, 30 kr. om 
måneden. Derefter betaler man au-
tomatisk 350 kr. over vandregningen 
en gang om året. 

Se mere
Se mere om vagtordningen på Solrød 
Strands Grundejerforenings hjemme-
side: www.ssgsolrod.dk
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af 2013 havde vi i Solrød det laveste antal indbrud 
siden vi startede vagtordningen.

Medlemmerne
I skrivende stund er vi 585 medlemmer i vagt-
ordningen. Tilsammen er vi stærke, når vi passer 

på hinanden. Derfor: Tøv ikke med at ringe til GPS 
og Politiet, hvis I ser noget mistænkeligt. 

Bliv medlem
Hvis I ikke er medlem af vagtordningen, så op-
fordrer vi jer til at blive det. Vagtordningen er en 

soli darisk ordning der virker, og virker bedre, jo 
flere medlemmer der er i den.

Se i faktaboksen hvordan man bliver medlem. 
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Emner:

1. 2017-planen 
Se sidste nummer og dette nummer af Strandsiden

2. Vision for området ved Strandløven

3. Strandrensning
Herunder forhøjelse af bidraget til strandrensningen

4. Vagtordningen
Kort orientering

5. Gensidig aktuel orientering

Denne indbydelse er sendt på mail til SSG’s kontaktpersoner i 
slutningen af september 2013. Hvis du er kontaktperson, og ikke 
har fået mailen, så står du sikkert ikke i maillisten. Mail til pre-
ben.larsen1@skolekom.dk. Så kommer du på listen. 

Ønsker om punkter på dagsordenen mailes ligeledes til Preben 
Larsen.

INDBYDELSE TIL VEJLAUGSMØDE I 
SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING 

Det årlige møde for repræsentanter for vejlaug og grundejerforeninger 
i Solrød Strands Grundejerforenings område afholdes  

torsdag d. 21. november 2013 kl. 19.30 i den store sal i Aktivitetscenteret.

GENERALFORSAMLINGEN I 2014 
Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 19.00
I Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand


