Fra sommeridyl til
helårs nydelse

Birkevej
Solrød Strand
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Forord
Meningen med denne fortælling er, at give beboere på Birkevej og andre interesserede et billede af udviklingen ved Solrød Strand fra starten af 1900´tallet og frem til
i dag i 2021. Og her specielt uddybe den 105 års historiske udvikling af Birkevej fra
køb af parcellen 56a i 1916.
Birkevej var som hele området Solrød Strand et sommerhusområde fra ca. 1911 og
frem til midt 1960´erne, hvor helårsbeboelserne startede. Da vi flyttede til Birkevej 18
den 1. december 1978 var der 11 helårshuse og 14 sommerhuse på vejen.
I dag er vi kun få personer på Birkevej, som har været med siden denne sommerhusperiode. Det er, Thomas i nr. 21, Jytte i nr. 22, Kirsten og Sven fra nr.18 og Jørn
og Ingerlise i nr. 9 Og her er det specielt Jørn, som har kendskab til de rigtig gamle
dage, da hans forældre erhvervede Birkevej 9 allerede i 1950, da Jørn var på vej.
I 2017 blev det sidste ”sommerhus” på Birkevej 16 inddraget som helårshus.
Det har været muligt at samle materialer og en stor mængde fakta fra Birkevej,
fordi Birkevej Vejlav har været forudseende nok til at gemme det meste historie på
egne hylder i form af kopi af diverse skøder, matrikeloversigter, regnskabsbøger og
forhandlingsprotokoller siden 1941 og notater og referater helt op til i dag. Desuden
har jeg fået hjælp i Lokalhistorisk Forening i Solrød, fra 75 og 100 års jubilæumsskrifter fra Solrød Strands Grundejerforening og fra J. C. Strunge Jensens bog Fra
Kridttid til S – bane om Strandområdet i Solrød Kommune.
Igennem årene er der vedtaget regler og foretaget en del ting, som fremover stadig
gælder for os som beboere på Birkevej. Det gælder vedligeholdelse af vej og hegn,
hegn mod Solrød Strandpark og vendeplads. Disse dokumenter findes sammen
med andre hos formanden for Birkevej Vejlav.
Det har ikke været muligt at fremskaffe alle data fra denne 105-årige periode på Birkevej. Så det kan godt være, at nogle oplysninger ikke er helt korrekte. De benyttede billeder er fundet på internettet og med stor tak leveret af tidligere og nuværende
beboere på Birkevej.
God fornøjelse

Marts 2021
Sven Mortensen Birkevej 18

Billede på forsiden er fra Birkevej 1935

2

3

Generelt om strandområdet Solrød Strand
Solrød Strand var nærmest ukendt land i starten af 1900 tallet for folk fra København og andre større byer. Infrastrukturen var ikke udviklet, så det at komme til Solrød Strand var noget af en rejse. Men heldigvis fandtes der også den gang driftige
folk, som i stedet for problemer fokuserede på muligheder. Og sådan én var Grosserer Jens Christian
Groot. Han opdagede
stedet og byggede det
første nye sommerhus
i strandområdet ved
Solrød Strand i 1911.
I løbet af de næste år
byggede han på nuværende Grootsvej en
mindre koloni af 12
sommerhuse beregnet
til udlejning. Samtidig
opførte han en afholdsrestaurant, hvor lejerne kunne indtage deres aftensmad. Talrige forsøg med at få en
spiritusbevilling mislykkedes. Den mindre koloni af huse fik i 1917 godkendt navnet Solrød Strandbad, som gjorde mange udefrakommende glade for at komme i
nærheden af naturen, stranden og vandet. Men ikke alle de lokale var glade for, at
de ”nye” lejere havde strandret. Det var en ret, som de ikke havde stor lyst til at dele
med andre.
Frem til 1935 var turen til og fra strandområdet noget af en rejse. Man diskuterede
hele tiden, om der skulle etableres en moderne vej eller en jernbane fra København
til Køge. For skulle du
fra København til Solrød
foregik det med tog via
Roskilde og Havdrup
Station og senere Taastrup Station, og herfra
med hestevogn. I 1912
fik denne en konkurrent
i form af rutebilspioneren – Bil-Peter alias
Jens Peter Petersen,
4

der etablerede en busrute mellem Taastrup Station og Solrød Strand med nødvendige stoppesteder undervejs. Senere satte Bil-Peter bogstavelig talt et nyt skib
i søen i sommertiden, nemlig udflugtsbåden Klintekongen og senere Asger Ryg
og Strandgreven mellem Langebro og Køge med landgang på Greve Strand og
Karlstrup Strandpark ved Hotel Tryllevælde, inden skibet lagde til i Køge.
Sejlturen fra København til Hotel Tryllevælde tog 2½ time og kunne medbringe langt
flere personer end én af de gamle rutebiler. Men selv om der var hyggelige saloner
om bord, så blev skibsturismen alligevel overhalet i 1935, da landevejen fra København endelig nåede frem til Solrød Strand. Gammel Køge Landevej havde frem til
december 1972 status som Hovedvej og er sidenhen benævnt som landevej 512.
Som en lille men dog meget væsentlig kuriositet deltog bestyrelsen for SSG (Solrød
Strands Grundejerforening) allerede fra dannelsen i 1917 i en række forberedende
møder med henblik på at etablere en jernbane langs Køge Bugt. Og det var samme
bestyrelse, som i 1921 afslog at give støtte til en plan om at føre Gl. Køgevej igennem strandområdet som hovedvej fra København mod syd. I 1926 blev jernbaneprojektet betragtet som næsten opgivet, og hovedvejsplanerne blev stillet i bero og
permanent nedlagt efter at Gl. Køge Landevej blev anlagt og åbnet i 1935. Heldigvis
var der også i de gamle dage nogen der var forudseende nok til ikke totalt at ødelægge det dejlige strandområde.
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Kendte ved Solrød Strand
Apropos de gamle dage så var der en del kendte personer som efterhånden havde
opdaget denne lille perle – Solrød Strand - syd for København. Her vil jeg blot nævne 4 personer, som på hver sin måde har sat deres store præg på Danmark.
Den danske nobelprismodtager i biokemi August Krogh købte allerede i 1913
15.000 m² af den strandlod som senere blev til
parcellerne langs Ellevej.
Efter at have modtaget
Nobelprisen i 1920 købte
han desuden arealet på
den nordlige side af den
nuværende Egevej. I 1920
var August Krogh inviteret
til USA for at rejse rundt
i landet og forelæse om
sin forskning. Med sig på
turen var også august Kroghs hustru Marie Krogh, som var læge og desuden havde
diabetes. På vej en rundt i USA hørte de mange gange om insulin, et hormon som
var opdaget af 2 forskere i Canada og som blev brugt til behandling af diabetikere.
Parret kontaktede forskerne i Canada for at høre om muligheden for at få opskriften
på insulin til udvikling og salg i Norden. Det lykkedes, og August Krogh allierede sig
med dr. Hans Christian Hagedorn fra Kommunehospitalet i København, som havde
udviklet en metode till måling af blodsukker. Sammen gik de i gang med at udvikle
insulin og med økonomisk hjælp fra apoteker August Kongsted, som ejede Løvens
Kemiske Fabrik, lykkedes det i 1923 at fremstille og injicere den første dosis insulin
på en dansk patient. Resten er en succeshistorie af de helt store.

Tidligere Overborgmester i København
Urban Hansen, havde
sommerhus på Uglevej
nr. 21 = 1. grund fra
vandet. Grunden var
stor og smukt anlagt
med flotte træer og
planter og en del af de
gamle Københavnske
grønne havebænke
og ditto lamper. Efter
Urban Hansens død i
1986 solgte arvingerne
den nederste ½ del af
grunden og beholdt det
meget karakteristiske
hus. Det ligger der endnu. Den smukke have ned til stranden blev desværre jævnet med jorden og på grunden
blev der blot bygget et helt almindeligt helårshus.
Skuespiller Helge Kjerulff – Schmidt havde sin sommerresidens på Agertoften. At
møde ham om morgenen i Bomunds bageri på Jersie Strandvej 14 var som at være
med i en film. Han var bare sådan, som han spillede. Helge Kjerulff – Schmidt døde i
1982. Bomunds bageri med det skønneste brød lukkede i 1992.

Lise Nørgaard (født Jensen)
boede om sommeren sammen
med sine forældre i deres sommerhus på Niels Juels Vej 10.
Lise blev som 17-årig i 1934
kåret som årets blomsterdronning på Tryllevælde Badehotel.
Lise Nørgaards beskrivelse af
Feddet i Matador giver klare
associationer til Solrød Strand.
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Og så til Birkevej
Den 15. december 1916 solgte Gårdejer Ole Jørgensen af Solrød Matr. Nr. 56a senere kaldet Birkevej - for kr. 12.000 til Sognefoged Hans Peder Larsen og Handelsmand Niels Olsen, begge fra Solrød. Ejendommen blev i øvrigt overdraget til
køberne med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt
sælger og tidligere besiddere. Her bemærkes, at Høker H.P. Petersen Solrød har
opført et træhus mm på lodden, og at han er pligtig til at fjerne huset mv på købernes anfordring. Høker H. P. Petersen blev i øvrigt i 1919 blevet ansat som afholdsvært i den åbne pavillon, som lå på andelsselskabet Solrød Strands grund, også
kendt som den senere vejmands grund på hjørnet af Duevej og Solrød Strandvej.
I starten af 1920´erne begyndte det bedre borgerskab fra København og Roskilde at
komme til Solrød Strand for at bygge sommerhuse og fordi rygtet om stedets dejlige strand var kommet folk for øre. Et af de første huse som blev bygget, var huset
Gyvelhøj, som stadig ligger på Birkevej nr. 2.

Huset blev bygget allerede i 1914 og billedet af huset tv er taget fra vand siden ca.
1923. Huset lå den gang på en skøn grund på godt 2.000 m².
Den 18. februar 1921 meddeler Sognefoged Hans Peter Larsen og Handelsmand
Niels Olsen som ejere af matr.nr. 56a, at fremtidige ejere af matr.nr. 56y, u og v
(nutidens nr. 3,4 og 5 på Birkevej) har ret til fælles afbenyttelse af den på matr.nr.
56a liggende brønd for så vidt angår afhentning af vand til almindelig husholdning.
Brøndens vedligeholdelse og oprensning påhviler brugerne, der ligeledes må sørge
for god ro og orden ved brønden.
Og det blev nærmest startskuddet til det byggeboom på Birkevej som fortsatte op
igennem 20.erne og 30.erne. Her er et billede taget fra stranden. Det store hus i
fronten er ”Møllehuset” som lå på næstsidste grund fra vandet. Bagved kan man se
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huset på nuværende Birkevej 19 også kaldet Solkrogen. Billedet er taget i ca. 192930. Møllehuset blev i 1950 solgt til Sparekassen København og Omegn og benyttet
som udlejning til personalet i banken frem til 1965, hvor arkitekt Lars Nielsen købte
hus og grund, og tegnede og byggede sin dejlige villa, som står endnu. Et andet
spændende hus som blev bygget i 1937, er huset på Birkevej 7. Huset står der
endnu i en renoveret udgave. Her som det så ud i 1992.

Møllehuset

Birkevej 7

På nuværende Birkevej nr. 3, 4 og 5 blev der i midten af 1930erne bygget 3 næsten
ens lignende bindingsværkshuse i 2 etager. 2 af disse huse, nr. 3 og 5. eksisterer
stadig efter ombygning og renovering i flere omgange. Det 3. hus på Birkevej 4 (se
billeder) blev i 1956 overtaget af Bagermester Børge Rasmussen fra Frederiksberg.
Birkevej 4, som bestod af de 2 matrikler 56y og 56z var på i alt 1789 m². Matrikel 56z
blev solgt fra i 1958. Bagermesteren var meget glad for store amerikaner biler bl.a.
som den viste Studebaker.
Bagermesteren nu Bager Bolle udskiftede i 1969 det
ovenstående gamle bindingsværkshus med et stort
muret hus på 200 m² inklusive udnyttet tagetage. Huset
blev indrettet med en række værelser på 1. etage til bagerens ansatte når de skulle på ferieophold ved stranden. Og der kom senere Swimmingpool i haven og det nød børnene på vejen godt
af i årene fremover. Og ind imellem også de voksne.
Se i øvrigt bilag 1 om beboere på alle vejens parceller fra 1941 – 2021. Bemærk i
øvrigt at titler virkelig betød noget i starten af perioden.

Birkevej 4

Birkevej 4
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Lov om færdsel på stranden
Den 29. december 1934 afsagde Overfredningsnævnet kendelse om færdselsret på
Solrød Strand areal efter mundtlig og skriftlig votering. Der havde i mange år været
diskussioner om brugsretten til stranden. Var det et område for beboere på de tilhørende veje eller skulle det være et område for alle. Og som det lød i kendelsen: Det
må anses at være af væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv, at man uhindret kan færdes til fods langs stranden. Den ved overfredningsnævnet kendelse af
28. oktober 1919 og 12. maj 1932 for Greve-Kildebrønde og Karlslunde-Karlstrup
Strand givne færdselsret udvides derfor også til at angå Solrød Strand, så adgang
blev tilladt til at færdes her til fods dog uden anvendelse af eller trækken med nogen
form for befordringsmiddel. Ligeledes blev det pålagt en del beboere på strandsiden
at fjerne deres opsatte hegn mm. beregnet til at spærre for gennemgang.
Disse regler blev diskuteret på Birkevej helt oppe i 1980´erne, hvor især sommerhusbeboerne følte, at ”fremmede” indtog deres faste pladser på stranden. Senere
kom der helt faste regler om brug af og ophold på stranden over hele Danmark. De
eneste steder som fortsat vil være helt privat, er hvor:
Haven går helt ud til vandet, dvs. at strandarealet er have til huset og har været det
siden 1. januar 1916 og at arealet uafbrudt har fungeret som have lige siden.

Vendepladsen
Den 18. maj 1945 overdrager fhv. handelsmand Niels Olsen på egne og medejers
vegne Matr.nr. 56a til Birkevejs Vejlav for en sum på kr. 1.000. Matrikel 56a var det

sidste stykke mod stranden af den gamle udstykkede matrikel 56a, og siden har det
været vejens vendeplads. Se mere i skødet hos vejlavets formand om alle de tinglyste deklarationer bl.a. om byggelinjer ifølge Naturfredningsloven.
Vendepladsen ligger meget udsat for sandflugt, og det har igennem mange år
været kutyme at vejens beboere mødtes en given dag om året for at feje pladsen,
klippe roserne og ellers reparere de omkringliggende sandvolde, som her fra slut
1960´erne:
Grundet den store sandflugt til vendepladsen ansøgte Birkevej Vejlav i 1975 om tilladelse til at asfaltere vendepladsen og samtidig stabilisere de omkringliggende volde
med sveller. Ansøgningen blev godkendt af Solrød Kommune.
I 1980 var Birkevej Vejlav i dialog med Naturfredningsnævnet, da vejlavet var blevet
bekendt med, at der kræves tilladelse fra fredningsnævnet om at foretage anlægsarbejder (sveller) søværts strandbyggelinjen. Vi fik den ønskede dispensation efter
en hegnsbesigtigelse og en debat med både Kommunen og SSG.

Birkevej Vejlav
Birkevej Vejlav blev stiftet i 1941 på initiativ af Hr Grosserer Axel Hansen, boende Birkevej 10 nuværende nr. 12. Hr grosserer Axel Hansen forslog følgende bestyrelse:
Formand Hr. Overinspektør J. P. Petersen Birkevej 8 nuværende nr. 10 ”Weekend”
Sekretær Hr. Grosserer
H. Chr. Petersen Birkevej 9
nr. 11 ”Kismet”
Kasserer Hr. Grosserer
Kaj Jensen
Birkevej 11
nr. 13 ”Birken

Bestyrelsen holdt konstituerende møde den 7. marts 1942 og den første generalforsamling blev afholdt den 20. juli 1942 på Restaurant Granly, som lå på den anden
side af Strandvejen i direkte forlængelse af Birkevej. Til stede var 11 ud af 16 medlemmer. Granly var igennem mange år vejens foretrukne samlingssted til generalforsamlinger.
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store ting på agendaen. Det gælder hastigheden på vejen, klipning af hække ud
mod Birkevej, snerydning, vejens beskaffenhed, Skt. Hans aften og kontingentet.
Se bilag 2 om udviklingen af kontingentet til vejlavet fra 1941 – 2021, og de forskellige arbejder på vej, lys og strand gennem tiderne og bilag 3, oversigt over matrikler,
grundstørrelser og husnumre.
Hastigheden på Birkevej har siden starten været et stort problem. Vi har siden 1945
haft vejskilte oppe om max 15 km., og alligevel er der mange, som stadig ikke kan
overholde denne henstilling. Forslagene om forbedringer har været mange, men endnu er vi ikke kommet frem til en endelig løsning på problemet.

På Granly efter generalforsamling i 1980.
Ved den stiftende generalforsamling blev lovene vedtaget. Disse love – nu vedtægter er løbende blevet revideret, og ved seneste generalforsamling i 2020 blev vi enige om, at lovene igen trængte til en revidering. Men én ting vil hele tiden være fast
og det er formålet; at vedligeholde Birkevej mellem Solrød Strandvej og stranden
samt at varetage arrangementer af fælles interesse.
Generalforsamlinger har det ofte med at være mere formelle og alvorlige end dagligdagens snakke på vejen. På Birkevej har det altid været kotume, at vi gav hånd
og sagde pænt goddag til hinanden, inden formanden tog ordet og åbnede ”ballet”.
Men så gik der ikke ret længe før uenigheden mellem de 2 grupperinger af sommerhus- og helårsbeboere havde svunget sig op i de høje tonelejer især når det drejede
sig om økonomi. Ved disse lejligheder kunne det være vanskeligt for den valgte
dirigent at holde styr på alle. Men det problem blev så løst i 1987, da Florens Larsen, der dengang var sommerhusejer i nr. 16 og suppleant til bestyrelsen, forærede
Vejlavet en smuk dirigentklokke, som han selv havde produceret i messing på værkstedet i KTAS, hvor han arbejdede. Den kraftige klokke har inskriptionen “Skænket
af Florens Larsen 1987” og tilhører vejlavet på Birkevej, og dermed os alle sammen.
Når klokken havde lydt for sidste gang, steg den gode stemning til nye højder og
vejfesten kunne starte.
Ved generalforsamlingerne på Birkevej har der næsten altid været nogle faste og
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Vi bor på en meget smal vej, som kommunen egentlig gerne ville udvide. I 1960
og fremad fik alle lodsejere tilføjet en passus i deres skøde, som gav byrådet lov til
at inddrage en ikke i forvejen bestemt del af hver parcel til et øget vejareal. Og det
kunne ske uden godtgørelse til den enkelte. Mange har igennem årene kæmpet for
at få annulleret denne passus i skødet og det lykkedes i 1993. Dog med den betingelse, at det oprindelige ønske fra byrådet om udvidelse af Birkevej, igen kunne
blive aktuel, hvis vi ikke 1. altid sørgede for at have klippet hække ind til skel, 2. at
vores rabatter ikke var beplantet, da de er en del af vejarealet, og 3. at det mange
steder på vejen var muligt at trække ind på en anden parcel ved modkørende trafik.
Bestyrelsen som var i 2013, blev pålagt af generalforsamlingen at udforme et dokument om reglerne for vej og hegn og at sende det udformede dokument til samtlige parceller på Birkevej eller udlevere samme til nye beboere efter 2013. Disse 2
dokumenter findes i diverse mappen hos formanden for Birkevej Vejlav og her som
bilag 4 og 5.
Snerydning er af naturlige grunde altid oppe på enhver generalforsamling, da det er
lovbefæstet, at vejene skal være fremkommelige for offentlige køretøjer. Vi har igennem årene kørt med 3 modeller. Først entrerede vi med forskellige lokale gårdejere
som havde og stadig har snerydning som bierhverv. Det var en enkel løsning, men
også bekostelig. Men fordelen var, at vi ikke selv skulle bekymre os om snerydning.
Det med pengene trak efterhånden så meget, at vi på generalforsamlingen i 1996
besluttede at leje en maskine til snerydning af én af vejens beboere. Gunnar fra nr.
20, der var tidligere vicevært i København, meldte sig som snerydder og varetog
jobbet frem til 2006, hvor vejen investerede i en lidt større maskine. Jørn O. Jensen
fra nr. 9 meldte sig nu som den, som skulle have det overordnede ansvar for snerydning og grusning af vejen og som sørger for at maskinen er i fin stand. Jørn har
igennem årene haft forskellige af vejens beboere som back up. Det har fungeret fint
og specielt nu, hvor der ikke mere falder så meget sne. Jørn får et fast beløb pr tur.
En eventuel ændring skal diskuteres og vedtages på en generalforsamling.
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Vejen var oprindelig blot et ”hjulspor” da området blev etableret i 1916. Siden blev
vejen anlagt som en grusvej, som blev retableret hvert år, da grus og sten har en
vis evne til at regne væk og skabe huller. Asfaltering blev livligt diskuteret. Men da
Birkevej den gang var et sommerhusområde, var interessen ikke særlig stor for
større udgifter. Første gang at forslag om asfaltering var på Generalforsamlingen var
i 1947, hvor forslaget blev forkastet grundet prisen på 7000 kr.

I 1961 stillede Murermester Ove Jensen forslag om at oprette en vejfond på 10 kr.
pr parcel om året. Det blev vedtaget og var således starten på den opsparing til
fremtidige vejanlæg, vi siden den gang har haft. I 1963 blev endnu et forslag om
asfaltering nedstemt, og så fortsatte det i en rum tid med årlig vedligeholdelse.
Vejen blev tilført et asfaltlag i flere omgange i start 1970´erne og først i 1982 blev
hele vejen asfalteret afsluttende med et slidlag af blå rønnegranit. Det var pænt, men
det var ikke så godt for de børn som gerne løb på rulleskøjter. I de efterfølgende år
blev vejen gravet op i flere omgange og omkring år 2000 diskuterede vi og indhentede de første tilbud på en renovering af vejen. Og arbejdet med vejen blev fuldført
i efteråret 2005. Den nye belægning har to uheldige egenskaber. Den bliver meget
glat ved den mindste frost, og den er vanskelig at reparere. Vi har tegninger og ideer
til ny vejbelægning.

Skt. Hans Aften
Denne aften har altid været et stort tilløbsstykke ved stranden. På Birkevej har vi
en tradition for at samles i den fjerneste ende af vejen kl. 21.30, tænde fakler og
så går det store optog ned mod stranden ofte med musikalsk ledelse. Bålet, der er
stablet op i ugen før Skt. Hans bliver antændt på kommando fra vores egen brandmester, sangene bliver omdelt og til det forhåbentlige akkompagnement synger vi
Midsommervisen – helst begge udgaver. Og så afgør vejret om vi fortsætter det
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hyggelige samvær på stranden eller går hjem til hver vores arrangement. Det er en
skøn tradition, som holdes i hævd på Birkevej og på de fleste veje ned til stranden.
Og det er et fantastisk syn af brændende bål så langt øjet kan række mod Køge og
København.

Skt. Hans aften 1983 og 2017.

Tang og fedtemøg
Vi har en meget skøn
strand med rillet sandbund og klart vand. Men
indimellem bliver stranden invaderet af tang og
fedtemøg. Sådan har
det altid været. Men var
det værre eller bedre i
gamle dage eller er det
anlæg af de nye havne
anlæg og badestrande
ved Vallensbæk og Ishøj
som pludselig ændrede strømforholdende? Eller hvad er grunden til, at mængderne
skifter fra år til år? Vi har at gøre med levende organismer, så det at finde én enkelt
årsag til fænomenet er nok ikke muligt. I gamle dage måtte hver enkelt vej vi selv stå
for oprydningen, hvis det blev for meget, som her i 1960érne for ”enden” af Birkevej.
Senere blev det SSG som overtog oprensningen 3 gange om året efter henvisning
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fra naturstyrelsen ud fra devisen om at tang og fedtemøg er en naturlig del af havet.
Det fjernede, tang og fedtemøg, lå så nogle gange på bestemte steder og tørrede
inden det senere kunne køres ud på markerne som jordforbedring og gødning.
Igennem en række år gav OJD-fonden et stort tilskud til strandrensningen Så kom
det nye Biogasanlæg i gang og det var her, at det frarensede tang og fedtemøg fra
stranden skulle omdannes. Der var imidlertid stadig en masse tovtrækkeri før der
endelig kom en bedre aftale på plads, så stranden kan blive renset lidt oftere. Selve
rensningen af stranden i Solrød Kommune styres nu af et nedsat Strandrenselav.

Festerne for alle

Sommerhusbeboere på Birkevej
I de gamle dage tog sommerhusbeboerne til Solrød Strand for enten at slappe af fra
en travl hverdag eller for at hygge sig med sommervennerne i et festligt lag.
Den 1, december 1978 flyttede Kirsten og jeg ind i ”Solhuset” på Birkevej 18. På
det tidspunkt var 13 af de 25 parceller stadig i brug som sommerhuse. Det gjaldt,
nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19 og 23. Det betød, at der ikke var meget liv
på vejen eller i halvdelen af husene. Men det kom, da sommerhusbeboerne flyttede
på landet.
De fleste sommerhusbeboere flyttede på landet omkring 1. maj og tog tilbage til
byen i start/midt af september. Men straks at sommerhusbeboerne kom, ændredes livet på Birkevej totalt fra den lidt afdæmpede stemning til en noget mere festlig
ditto. Som helårsbeboer var det en super cocktail, hvis din kondition ellers var helt i
top. Disse sommerhusbeboere var nogle meget festlige mennesker, der skulle ned
og genoplive os unge mennesker efter en mørk vinter. De havde jo alle arbejde i
de omkring liggende storbyer Roskilde, København og Frederiksberg. Og så skulle
den have en ordentlig én i weekenderne. Om søndagen var der andagt på skift hos
bagermester Børge = Bager Bolle i nr. 4, Weekend Børge i nr. 10, Depotbestyrer
Tuborg Benny i nr. 12 eller John Ahlman (brugtvognshandler) i nr. 7 og alle var meget venlige til at invitere os unge til hygge. Nogle syntes det var lidt i overkanten, og
her var specielt Solrød Strandpark en smutvej til stranden for at slippe forbi ”hyggen” midt på vejen.

Weekend Børge og Tuborg Benny

Moster” fra nr. 3 = Søster til Inge Lise i nr. 4

Her var det igen en del af sommerhusbeboerne som førte an med løjerne. Der var
dengang en del traditioner, som blev overholdt. Én var, at vi altid holdt vejfest efter
generalforsamlingen. Her gik bølgerne ofte højt, men når der skulle festes, så skulle
der festes. Tuborg Benny kom med fadøl, Handy Kaj havde udlejning af borde og
stole og Weekend Børge kom med højt humør og fløjte.

Kaj Madsen (Handy Kaj) og Stella, frk. Harm
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Når nøden er størst

Nr. 3

Nr. 11

Nr. 14

Nr. 16

Tempoet fortsatte de næste 10 år, men så begyndte de skønne sommerhusbeboere langsomt at afhænde deres ejendomme og da vi nåede til 1993, var antallet af
sommerhuse nede på 5. Her nogle af de sidste.
Det betød samtidig, at der kom flere nye unge beboere på vejen, som alle havde
job at passe. Og med små børn var den enkeltes interesser naturligt blevet flyttet til
andet end sammenkomster på vejen. Der blev i disse år stadig arrangeret vejfester,
men efterhånden faldt interessen. Men det gode sammenhold og den behagelige
tone blandt os beboere på vejen var og er stadig den samme ligesom hyggen og
samværet på stranden.

En anden og god tradition var, at nye beboere på vejen skulle indvies, og det skete
altid i forlængelse af vejfesten på vendepladsen. Indvielsen skulle selvfølgelig være
hjemme hos de ”nye”, og her var det hos os i 1979.
Vi kendte ikke til den tradition før vi fik det præsenteret i slutningen af vejfesten, men
det var en super komsammen, hvor vi kom til at kende de fleste på vejen og så fik vi
vist vores ”rammer” til alle.

Badebroerne
Der har igennem tiderne været opstillet flere badebroer i strandområdet ved Solrød
Strand, hvoraf flere har været privat finansierede. I midten af 1950´erne blev den første badebro bygget af nogle af de driftige folk på Birkevej. Broen lå om sommeren
på samme sted som vores badebro i dag. Den gamle bro bestod af flere vingefag,
og blev hovedsageligt benyttet ved svømmeindlæring og træning af børnene på
Birkevej og de nærmeste veje.
Broen forsvandt i start 1960´erne, men i midt 1960´erne var tangplagen igen stor og
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de driftige folk kom i gang igen og fik bygget og
opstillet endnu en badebro. Broen blev taget ned
om vinteren, og de enkelte fag blev mod betaling
af 70 kr. årligt opbevaret hos fru Willi Harm på
Birkevej 23. Ifølge regnskaberne blev den omtalte
badebro solgt til Bent Thomas Larsen Birkevej 16
i 1972. Han ville benytte broen i forbindelse med
sin nyerhvervelse = en grund ned til Roskilde Fjord.
Siden gik der mange år med snak om, hvor skønt
det ville være med en badebro, specielt i de perioder hvor tang og fedtemøg flød ind på stranden.
I 2009 fik SSG tilladelse til at opsætte en badebro ud for Solrød Strandpark. Tilladelsen skete i
forlængelse af den tidligere anlagte handicapsti
gennem Strandparken, da amterne blev nedlagt
Her Jørn fra nr. 9 th og Peter fra nr. 16. og der var penge til overs. Tilladelsen var ledsaget
i den reglementerede påklædning.
af en række vilkår som findes i vejlavets gemmer.
Men kort var det, at SSG skulle stå for indkøb, opsætning og driften af broen i de
første 2 år. Herefter over gik ejerskabet til Solrød Kommune, som i øvrigt også ville
opbevare de pålagte fag om vinteren. Broen var fra starten til stor glæde for de badende på stranden. Men hen ad vejen opstod der en debat om broens længde, da
nedgangen faktisk skete lige ved den første af de 3 revler. Men alt andet lige, var ofg
er badebroen en dejlig fornyelse.

Kystsikring
I 2014 barslede EU med et fælles projekt om fremtidens miljøudvikling. Oversvømmelserne rundt omkring i EU var taget til, og man havde nu udvalgt en række
kystområder, som skulle komme med forskellige modeller til løsning af fremtidens
oversvømmelser. I Danmark var Køge Bugt udvalgt som et af disse testområder.
Der var borgermøder, hvor der blev diskuteret 100 års og 1000 års hændelser,
hvor vores borgmester Niels Hörup kom lidt galt afsted med sine dramatiske udtalelser. Niels havde taget udgang i en beregning på en 1000 års hændelse, hvor
vandstanden i Køge Bugt ville stige op til 4,5 m, hvilket betød at der skulle bygges
diger på stranden i en højde på 4,80 m. Ved de efterfølgende debatter gik vi tilbage
til en 100 års hændelse, som ville betyde en stigning af vandstanden på max 2 m.
Konsekvensen af de mange møder og høringer er blevet, at der er enighed om, at
installere højtvandssluser for enden af de 4 vandløb ud i Øresund, og at der skal
etableres en mere fast og løbende klit i 2 meters højde på stranden. Det vigtigste er
at få lukket alle udgravede huller til de enkelte veje. Planen er, at arbejdet skal starte
i løbet af foråret 2021. Men inden da skal vi forbi årets isvinter.

Vinterbadere
Vinterbadning er jo in, og mange siger at det er hamrende sundt, hvis du ellers har
helbredet til det. Det er i hvert fald meget vanedannende, siger brugerne. Vinterbaderne ved Solrød Strand har hidtil holdt til i klubben ved østre Strandvej, hvor de
nu har de fornødne og ønskelige faciliteter som omklædning, sauna og badebro.
Men omkring 2017 opstod der en øget interesse om vinterbadning i vores område
ved badebroen ud for Solrød Strandpark. Og på et tidspunkt i 2018 modtog Solrød
Kommune et ønske fra vinterbadeforeningen Solbaderne, om en forlængelse på 50
m af den eksisterende badebro ved Solrød Strandpark. Ansøgningen blev sendt til
høring hos os beboere på de berørte veje Duevej og Birkevej, og efter en længere
behandlingsperiode gav Solrød Kommune tilladelse til at gennemføre denne forlængelse, med en række betingelser om økonomi, udformning og vedligeholdelse.
Tilladelsen gjaldt i 1 år og ville herefter bortfalde. Det er sket.
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Bilag 1. Beboere på Birkevej Solrød Strand fra 1941
Birkevej nr.

Beboere

1
Fagerhøj
I 1957 blev nr. 1 splittet i nr. 1
og 1A
Ændret i 1964 til nr. 1 og 3.
Samtidig blev alle ulige nr.
rykket et nr. opad 3 til 5 osv

Gross. Paludan Petersen
Installatør K. Knudsen, Ringsted
Købmand L. P. Larsen
Hotelejer Jensen
Inge Jensen
Anna Christensen
Niels Larsen
Peter Strøm
Rie Pedersen
Manufakturhandler Theilgaard
Palle Christensen
John og Lotte Holmstrøm
Ditte Nielsen
Kühn
Stella og Bjarne Viby
Kirsten og Johnny Block Nielsen
Inger og Leif Kanstrup
Louise og Mathias Hesselberg- Røssel
H. Petersen
Hans Bogø
Susan og Bjørn Rosenkvist
Ingerlise & Jørgen Yndal Petersen
Ingrid og John Emdorf-Pedersen
Fru Agnes Larsen
Jette Jensen (moster)
Janni og Dan Larsen
Annett og Jan Dinesen
Grosserer Steen Andersen
Hr. Frederiksen
Hr. Andreasen
Bagermester Børge Rasmussen + Inge Lise
Susanne og Peter Grubb Jensen
Direktør K. Tobiassen
Hr. K. Korsgaard
Bodil og Kaare Jørgensen
Sasha og Kasper Nellemann Nielsen
Frk. Anna Westergaard Andersen
Rikke Vissing - Larsen og Ole Bachara
Ane Christine og Martin Arnbjerg
Direktør Assam Graae
Hr. Skjoldholm
Hr. Fritsbøl
Brugtvognsforhandler John og Elsa
Ahlmann-Petersen
Pia Junker og Klaus Tofting

Helårsbeboelse fra 2004
2
Gyvelhøj
Udstykket 1971 i 2, 2A og 2B
Helårsbeboelse fra 1972
2a
Helårsbeboelse fra 1972
2b
Helårsbeboelse fra 1972
3
Var fra 1941 en del af nr. 1. I
1957 1 A og i 1964 nr. 3
Helårsbeboelse fra 1990
4
Skovlykke
I 1957 delt i nr. 4A og 4B.
I 1964 ændret til nr. 4 og 6
Helårsbeboelse fra 1993
5
Klithøj/Toby
Ændret i 1964 fra nr. 3 – 5
Helårsbeboelse fra 1971
6
Ændret I 1964 fra nr. 4B – 6
Helårsbeboelse fra 1992
7
Mims
Ændret i 1964 fra nr. 5 – 7
Helårsbeboelse fra 1993
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Birkevej nr.

Fra - Til
1941 – 1948
1948 – 1951
1951 – 1958
1958 – 1965
1967 – 1975
1975 – 2002
2003 – 2008
2009 – 2011
2012
1941 – 1971
1971 – 1973
1973 – 2016
2016
1972 – 1973
1973 – 1986
1987 – 1993
1994 – 2016
2016
1972 – 1974
1974 – 1978
1978 – 1987
1987 – 1995
1995 1958 – 1966
1966 – 1989
1990 – 2019
2020 1941 – 1953
1953 – 1954
1954 – 1956
1956 – 1993
1993 1943 – 1949
1950 – 1967
1969 – 2016
2018 1957 – 1990
1992 – 2000
2001 1941 – 1947
1948 – 1954
1954 – 1958
1958 – 1993
1993 -

8
Fuglsang
Ændret I 1964 fra nr. 6 – 8
Helårsbeboelse fra 1996
9
Søglimt
Ændret i 1964 fra nr. 7 – 9
Helårsbeboelse fra 1979
10
Week – End
Ændret I 1964 fra nr. 8 – 10
Helårsbeboelse fra 1989
11
Kismet
Ændret i 1964 fra nr. 9 – 11
Helårsbeboelse fra 2009
12
Pereva
Helårsbeboelse fra 1979
13
Birken
Ændret i 1964 fra nr. 11 –13
Helårsbeboelse fra 1978
14
Rustik
Ændret i 1964 fra
Nr. 12A – 14
Helårsbeboelse fra 2004
15
Kernehuset
Ændret I 1964 fra nr. 13 -15
Helårsbeboelse fra 1970

Beboere
Røgeriejer Valdemar Hansen
Hr. Valdemar Larsen
Boghandler Erik Aunel
Slagtermester Jørgen Thorup
Slagtermester Jens Thorup
Ester Olsen
Susanne og Christian Klingenberg Larsen
Jette og Morten Ravn
Grosserer H. Chr. Petersen
Grosserer Nygård Andersen
Murermester Ove Jensen
Jørn Ove Jensen og
Inger Lise Randbøll Enggaard Rasmussen
Overinspektør J. P. Petersen
Birthe Christensen og Børge Larsen
Claus Steffensen
Nybro
Jeanne & Henning Andersen
Anne Diget og Peter Struve
Anne Marie og David Kraul
Christian Trebbien & Maja Haslund
Grosserer H. Chr. Petersen
Hr. Eisensøe
Fabrikant Helge Nielsen
Hr. Direktør William Jespersen
Anne Jespersen & Poul Erik Nielsen
Susanne og Ole Jørgensen
Grosserer Axel Hansen
Disponent E. Queck
Vivi og Benny Olsen
Michael og Lizzie Olsen
Lizzie og Finn Sørensen
Grosserer Kaj Jensen
Civ. Ingeniør Jørgen Holmbom
Niels Jensen og Vibeke Søborg
Jeanne og Henning Andersen
Inspektør Hansen
Repræsentant Kaj og Jytte Madsen
Susanne og Hans Henrik Ørsted
Udlejet og Henrik Ørsted og Magdalene
Solgt til Brøndby FC udlejet til
Alexander og Kristina Zorniger
Grosserer Hans Lembcke
Købmand Jørgen Larsen
Erik og Solvej Munkholm
Cathrine og Lars Daugaard Pedersen
Morten Henriksen + Trine Vestergaard
Jensen
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Fra - Til
1941 - 1950
1950 – 1955
1955 – 1967
1967 – 1994
1994 – 1996
1996 – 2014
2014 – 2020
2020 1941 – 1943
1943 – 1951
1952 – 1975
1976 1941 – 1967
1967 – 1989
1989 – 1992
1992 – 1994
1994 – 2006
2006 – 2014
2015 – 2020
2020 1941 – 1950
1950 – 1958
1958 – 1963
1964 – 2003
2003 – 2008
2008 1941 - 1962
1962 – 1964
1964 – 1988
1988 – 1991
1994 1941 – 1957
1958 – 1978
1978 – 2018
2018 Udlejer
1941 – 1959
1960 – 2003
2004 – 2009
2009 – 2016
2016 1941 – 1948
1949 – 1969
1970 – 2008
2009 – 2017
2017

Birkevej nr.

Beboere

16
Ændret i 1964 fra
Nr. 12B – 16

Prokurist Bent Thomas Larsen
Florens Larsen
Jytte og Kai Madsen
Gitte Ammitzbøll, Henrik Madsen, og
Lisbeth Damgaard
Hanne og Kai Jacobsen
Forvalter Max Møller
B. Christensen
Helge Willer-Nielsen
Bent Jensen (brugtvognsforhandler)
Christensen
Kurt Jacobsen
Jan og Birthe Østervemb
Birthe Wilkens Henriksen
Jesper Sneholm Nørgård Jensen og Katrine
Louise Hammershøj
Slagtermester Einar Jensen
J.L. Jürgensen
Slagtermester Koch Mogensen
Grosserer Ejvind Rasmussen
Orla Larsen
Annelise og Frede Grønne
Kirsten Gulbrand og Sven Mortensen
Landsretssagfører A. Holmgreen Olsen
Tilskærer Gunnar Andersson
Jeannette og Preben Christiansen
Henriette og Richard Strand
Søren og Birgitte Schwartz
Hr. Alfred Andersen
Hr Slagtermester Hilmer og Inge Gertsen
Inge Gertsen
Kaj Aarslev-Jensen
Martin og Carina Aarslev-Jensen
Hr. Poul Madsen
Hr. Larsen
Funktionærer Sparekassen Kbh. og omegn
Tove og Lars Nielsen
Thomas Nielsen
Hr. Installatør Poulsen
Bagermester Kjerrumgaard
Hr. Fabrikant Erhardt Petersen
Jytte Brostrup
Underdirektør Kai Møller
Hr. O. Harm
Fru Villi Harm
Gert Harm
Birger og Lisa Mader

Helårsbeboelse fra 2017
17
Granhøj
Ændret I 1964 fra nr. 15 -17
Helårsbeboelse fra 1968

18
Solhuset
Helårsbeboelse fra 1975
19
Solkrogen
Ændret I 1964 fra nr. 17 -19
Helårsbeboelse fra 1991
20
Helårsbeboelse fra 1965
21
Møllehuset/Søbo
Ændret I 1964 fra nr. 19 -21
Helårsbeboelse fra 1966
22
Helårsbeboelse fra 1978
23
Firkrog
Ændret I 1964 fra nr. 21 -23
Helårsbeboelse fra 1988
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Fra - Til
1959 – 1973
1973 – 1994
1994 – 2007
2008 – 2017
2017
1941 – 1950
1950 – 1951
1951 – 1967
1968 – 1981
1981 – 1983
1983 – 1986
1986 – 1994
1997 – 2020
2020 1941 – 1945
1946 – 1949
1949 – 1959
1959 – 1963
1963 – 1973
1973 – 1978
1978 1941 – 1949
1949 – 1991
1991 – 1994
1995 – 1997
1998 1945 – 1960
1960 – 1983
1983 – 2013
2014 – 2017
2017
1941 – 1947
1947 – 1949
1950 – 1965
1965 – 2020
2020 1945 – 1849
1950 – 1956
1957 – 1974
1974 1941 - 1949
1949 - 1960
1960 - 1987
1987 - 1996
1996 -

Bilag 2. Birkevej Vejlav, Solrød Strand. Kontingent og arbejder på vej, lys og strand fra 1941
År
1941 – 1947
1948
1949
1950
1951 – 1958
1952
1059
1960

Kontingent
30 øre pr. løbende facademeter
40 øre pr. løbende facademeter
60 øre pr. løbende facademeter
80 øre pr. løbende facademeter
-

1961

Fastsat til 40 kr. Pr parcel

1962
1963 – 1967
1964
1967
1968 – 1980
1971
1973

41 kr.
70 kr.
Ingen regnskaber
120 helår/ 70 kr. sommer
4 x 120 kr. Helår/ 70 kr. Sommer
-

1975

-

1980
1981

200 kr. Helår/ 70 kr. sommer

1982

200 kr. Helår/120 kr. sommer-

1983 – 1988
1984
1985
1989 - 1997
1996

300 kr.

1998 - 2004
2004

500
-

2005 – 2006
2006

800 kr.
-

350 kr.
-

Arbejder
Vendeplads indhegnes
Bænke på stranden
Opsætning af 4 vejlamper til 15 kr. pr. parcel
Vejen er købt af alle grundejere og ansvaret for
vedligeholdelse er fælles
Skilt på stranden: PRIVAT ophold forbudt
Ove Jensen stiller forslag om at oprette en fælles
vejfond
10 kr. til vejfond blev vedtaget Rep. af grusvej
Forslag om asfaltering af vej blev nedstemt
Debat om vejbredde til 6 – 8 m
Kloakering af Birkevej
Vejen brugte hele kassen til fest i Nykøbing F
revy med det hele inkl. bustransport
Fremover sommerfest I forlængelse af
generalforsamling
Bestemt at vejlav ikke længere skal yde tilskud til
fester
Forslag vedtaget om øgning af kontingent til
sommerhuse til 120 kr.
Vedtaget kontingentforhøjelse til 300 kr. for alle
En oprivende generalforsamling hvor
brevstemmer afgjorde valget
Bestyrelsen opdagede at SEAS søgte en frivillig
vej til et forsøg med lyskabler i jorden i stedet for
de sædvanlige master. Vi fik det helt gratis
Ny vej anlagt. Kasserer ”kradsede” penge ind
Naturgas I vejen
Hybridnet fra KTAS
Leje af fejemaskine til snerydning Gunnar i nr 20
står for snerydning
Kommunen har set på vores kloak i vejen som
blev foret med en strømpe.
Jørn i nr. 9 overtager snerydningen med et par
medhjælpere.
Renovering af Birkevej af Tarco
Ny fejemaskine. Nedlagt fibernet i vejen, SEAS

25

År
2007 – 2011
2008
2010

Kontingent
500 kr.
-

2011

-

2012

250 kr.

2013

500 kr.

2014 – 2021

750 kr.

2020

-

2021

-

Arbejder
Nye lysmaster
Sven Mortensen nr. 18 producerer en dataliste
over beboere med tlf og mail. Hård vinter
GPS vagtordning etableret I strandområdet
Badebro etableret.
Solrød Strands Grundejerforening opretter
Strandrenselav
Bestyrelsen havde efter aftale på
generalforsamlingen produceret 2 dokumenter til
alle om de gældende vej- og hegnsregler
Bestyrelsen start at udsende referater til alle om
deres møder med kommune. SSG mm
Lastbilerne er blevet større og de kører ud over
asfaltkanterne I begge sider. Det må
nødvendigvis vurderes ved anlæg af ny vej

Bilag 3. Matrikel nr., husnumre og grundstørrelser på Birkevej fra 1945 – 2021
Navn
Fagerhøj

Matr.nr. Matr.nr. Matr.nr.
1945
1949
1971
56t
56u
56v
56x
56al
56ae
56ad
56ac
56ab
56aa
56n
56an
56q

56t
56u
56v
56x
56al
56ae
56ad
56ac
56ab
56aa
56n
56an
56q

Solhuset

56y
56z
56æ
56af
56ai
56ak
56am
56ø

Vendeplads

56a

56y
56z
56æ
56af
56ai
56ak
56am
56ø
56bd
56bc
56a

Toby
Mims
Søglimt
Kismet
Birken
Kernehuset
Granhøj
Solkrogen
Møllehuset
Firkrog
Gyvelhøj
Skovlykke
Fuglsang
Weekend
Pereva
Rustik

56t
56u
56v
56x
56al
56ae
56ad
56ac
56ab
56aa
56n
56an
56q
56bm
56bn
56y
56z
56æ
56af
56ai
56ak
56am
56ø
56bd
56bc
56a

Grund
Str. m²
2021
521
809
650
787
622
591
473
473
473
473
798
795
714
718
723
1209
580
788
788
591
610
572
617
615
793

Matr.nr.
2021

Hus nr.
2021

56t
56u
56v
56x
56al
56ae
56ad
56ac
56ab
56aa
56n
56an
56q
56bm
56bn
56y
56z
56æ
56af
56ai
56ak
56am
56ø
56bd
56bc
56a

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
2
2A
2B
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

Denne tabel viser, hvordan udstykningen af Birkevej har udviklet sig fra 1945 til 2021.
Der er kommet 4 nye parceller til ved udstykning af matrikel 56ø i 1949 og udstykning af
matrikel 56 q i 1971.
Matriklerne 56t og 56u havde samme ejer frem til 1957.
Matriklerne 56y og 56z havde samme ejer frem til 1964.
Matriklerne 56ak og 56am.havde samme ejer frem til 1964
Matriklerne 56ø, 56bd og 56bc havde samme ejer frem til 1963

26

27

Bilag 4. Gældende hegns- og vejregler på Birkevej

Stk. 3. Ved rejsning af hegn mod gader, veje, stier og pladser bør tilstræbes et tiltalende
helhedsindtryk. Hegn må ikke hindre den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger eller vejsving
eller være til ulempe for færdslen. Porte, låger eller led må ikke kunne åbnes udad mod
færdselsbaner, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret.
Stk. 6. Fælleshegnenes dimensioner fastsættes om fornødent af hegnsynet. Ved
boligbebyggelse bør højden af hegn mod naboejendommen, hvor ikke ganske særlige forhold taler
derimod, fastsættes til 1,80 m og må ikke uden naboens samtykke overstige 2 m.

På generalforsamlingen 11. august 2013, blev det pålagt bestyrelsen af udarbejde dette dokument
om gældende hegns- og vejregler på Birkevej ud fra gældende paragraffer i Hegnsloven, love om
private fælles veje og lokalplan 316.2. Reglerne blev justeret den 26/3 – 2014, og den 22/2 – 2021
efter justeringer i den nyeste Lokalplan for kystområdet – 316.4.
Sammenkogt betyder alle informationerne:

1. Samtlige hække mod Birkevej skal altid skal være klippet, så yderside af hækken
ikke går ud over skellinje mod vej.
2. Alle rabatter skal bortset fra klippet græs skal altid være renset for ukrudt, andet
affald og bevoksning
3. Store sten skal ligge på egen parcel og ikke i rabatterne.
4. Der må ikke plantes nye træer i vejens rabatter
5. Alle grene over vejen på under 4. meter målt fra vejbane skal altid være fjernet.
6. Træer og grene der skygger eller dækker for vejens vejskilte og vejbelysning skal
fjernes eller klippes.
7. Nye hegn – faste og levende. Mod vej må etableres faste hegn på max 180 cm.
Faste hegn på mere end 120 cm skal tilplantes og placeres mindst 50 cm fra skel
mod vej og sti. Tilplantning op ad faste hegn skal plantes mindst 25 cm fra skel mod
veje og stier og skal holdes, så beplantningen aldrig vokser ud over vejskel.
I
praksis betyder det på Birkevej, at både levende og faste hegn skal sættes mindst
80 cm fra asfaltstribe.
Birkevej er en smal og 3 meter udlagt og privat anlagt fællesvej, som blev taget i brug i 1926.
De 3 meter er fordelt med en 2,4 meter bred asfaltstribe + en ca. 30 cm rabat i begge sider af vejen.
Rabatterne er således en del af vejen og har 2 formål – afvanding af vejen og vigemulighed for
gående. Det er den enkelte ejer/beboer, som har ansvaret for vedligeholdelse af rabatterne.
Solrød Kommune er vejmyndighed i kommunen og derfor den instans, som i givet fald skal
sanktionere = gribe ind, hvis de enkelte parceller ikke overholder de fælles gældende hegns- og
vejregler. Årsagen til disse regler er helt klar. De er gennemført, for at de store renovationskøretøjer og andre store lastbiler uhindret kan køre ned ad Birkevej.

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for
flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og
levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes
inden for skellinjen. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet under hensyntagen til
bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke over for det offentlige eller vej ejeren
stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.
§ 18. Hegnene må ikke beskadiges og skal stedse holdes i forsvarlig stand, således at de kan
opfylde deres formål.
Stk. 3. Ved boligbebyggelse kan levende fælleshegn kræves nedkappet én gang årligt til en højde
af 2 m eller til den af hegnsynet i henhold til § 10, stk. 6, for sådant hegn fastsatte højde.
Stk. 5. Levende hegn mod gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer er berettiget til at
færdes, skal holdes studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdselen eller hindrer
udsynet for vejfarende.
Stk. 7. Den vedligeholdelsespligtige må ikke egenmægtigt nedkappe et levende fælleshegn under
de i stk. 2, 3 og 4 fastsatte højder eller udtynde et sådant hegn så stærkt, at det mister sin læ
givende virkning
Nyt i Lokalplan 316.4 for kystområdet Solrød Strand.
Side 8 Byrådet vedtog i 1993, at tinglyste deklarationer om vejudvidelser i henhold til tidligere
byplanvedtægt, kunne tillades ophævet på grundejers foranledning. Ophævelse af disse
deklarationer forudsatte og forudsætter stadig, at der er trafikalt forsvarlige forhold på vejen. Hvis
det ikke er tilfældet, kan der på en given ejendom eller vej kræves udlagt et areal til vende- eller
vigeplads. Dette afsnit er videre ført fra tidligere lokalplan.
Side 18 § 8 stk. 3. Mod vej må etableres fast hegn på max 180 cm. Faste hegn over 120 cm. skal
tilplantes og placeres mindst 50 cm fra skel mod vej og sti. Levende hegn og slyngplanter op ad
faste hegn skal plantes mindst 25 cm fra skel mod veje og stier og skal holdes, så beplantningen
ikke på noget tidspunkt vokser ud over vejskel.

Både Hegnsloven, Lokalplan 316.4 for kystområdet Solrød Strand og Lov om private
fællesveje er helt klare i deres udformning når det gælder fælleshegn og hække mod vej.
Her i Hegnsloven § 9, 10, 11 og 18. fra Lov om hegn af 5. april 2019.

Lov om private fællesveje

§ 9. Fælleshegn skal rejses således, at skellinjen falder midt i hegnet.
§ 10. Fælleshegn bør afpasses efter de tilstødende ejendommes karakter og benyttelse og være af
en sådan beskaffenhed, at hegnet tydeligt adskiller de pågældende ejendomme og kan modstå de
påvirkninger, som ejendommenes benyttelse normalt medfører. Hvor de stedlige forhold gør det
påkrævet, bør fælleshegn kunne yde de tilgrænsende ejendomme rimelig beskyttelse mod
fredskrænkelser, men det bør på den anden side påses, at hegnet ikke i højere grad end
nødvendigt spærre for lys, luft eller udsigt eller på uheldig måde ændrer landskabsbilledet.

Side 82. Den enkelte grundejer er pligtig til at renholde færdselsområder (udlagt vej = rabatter +
asfalteret vej) for ukrudt og affald.
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Bilag 5. Gældende regler og ansvar om vedligeholdelse af Birkevejs vejareal.

Ad 2

Bestyrelsen har tidligere ud fra de d.d. gældende love og efter endnu en grundig snak med
Steen Weywadt i Solrød Kommune 13/11 2014 udbygget gældende regler og ansvar om
vedligeholdelse af Birkevejs vejareal i 3 afsnit:

Her er det ifølge Privatvejslovens § 13 den enkelte involverede parcelejer, som har
ansvaret for at få udbedret de nævnte skader helt efter samme regler som beskrevet i Ad
1). For at undgå disse skader i asfalten opfordrer bestyrelsen derfor den enkelte parcelejer
til at sørge for, at de involverede håndværkere benytter store aflastnings metalplader i hele
arbejdsperioden mindst uden for den berørte parcel. Så aftal med de firmaer/håndværkere
som står for bygning og eventuel nedrivning, at de lægger metalplader og påtager sig
ansvaret for eventuelle efterfølgende reparationer som beskrevet under Ad 1. Hvis
skaderne ikke bliver udbedret, kan den berørte parcelejer ved kommende vejrenoveringer
blive pålagt at betale den ekstra udgift for at få en ensartet vejbelægning, jf ansvar i lov om
Private Offentlige veje Kapitel 6 §13 – 22.

1. Opgravninger i vejarealet som er godkendt af Solrød Kommune
2. Skader på vejen forårsaget af håndværkere i forbindelse med nedrivninger og
byggeri
3. Skader på vejen forårsaget af alle andre.

OBS. I alle byggetilladelser er der i øvrigt beskrevet en række standard vilkår:

Ad 1
I ”Standard vilkår for ledningsarbejder i og over veje” fra Vejdirektoratet tales der om
Ledning:
Ledningsejer:
Entreprenør:
Vejmyndighed:

Kabel eller rørføringer under, over eller i vej og tilhørende
installationer.
Den part som ejer den pågældende ledning
Den part som ifølge ledningsejer er engageret til at udføre arbejdet
I vores tilfælde Solrød Kommune Teknik & Miljø

Proceduren er:
• Før enhver opgravning i Birkevejs vejareal, skal Ledningsejer søge om tilladelse hos
Vejmyndigheden til at grave. Ansøgningen skal ifølge § 5 indeholde en række
bestemte facts.
• Når Vejmyndigheden har godkendt ansøgningen, kan arbejdet starte jf. § 6 – 17.
• Når arbejdet er fuldendt, skal Ledningsejer indenfor 5 dage informere
Vejmyndigheden om arbejdets afslutning. Vejmyndigheden foretager stikprøver
blandt alle de godkendte gravearbejder

1. Vejareal må ikke benyttes til henstilling/oplag af byggematerialer uden
vejmyndighedens tilladelse.
2. Vejen skal dagligt renholdes
3. Ved byggeriets afslutning skal eventuelle skader på fortov, kantsten og kørebane,
som er forvoldt i forbindelse med transport til og fra byggepladsen retableres
snarest.
Ad 3
Hvis der ikke kan føres et klart bevis for, hvem der har været skadesvolder, er det stadig
den pågældende parcelejer, som overordnet og principielt har ansvaret for renovering af
eget vejstykke efter retningslinjer under Ad 1 og lov om Private offentlige veje.

Efter hver opgravning er det Ledningsejers pligt at renovere vejen. Ofte gøres det i 2
omgange ved først at lægge en form for grundasfalt. Når denne asfalt har sat sig, skal
Ledningsejer færdiggøre opgravningen med samme slidlag som er brugt ved anlæggelse af
vejen. I tilfældet Birkevej skal færdiggørelsen ske med slidlag asfalttype: ”50 kg/m2 PA 6t
stålfalt m/lysit 250/330”.
Mindre portioner af vores slidlag kan købes hos NTC i Herlev.
OBS
Det er egentlig Vejmyndigheden som skal overvåge færdiggørelsen. Men i praksis er det
den berørte parcelejer, som må og bør informere Vejmyndigheden hvis reparationen ikke
færdiggøres. Der er en indsigelsesfrist på 2 år fra Vejmyndighedens overtagelse af
arealet. Se § 20 Eftersyn, fejl og mangler.
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