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Udarbejdet  på initiativ af og for Projekt-

gruppen under Solrød Landsbylaug.

Denne  publikation er et kvalificeret forslag 

til en ny vision og målsætning for Solrød 

Landsby, og et ide- og inspirationskata-

log til konkret implementering af projekt- 

forslag. Oplægget udtrykker ikke nødven-

digvis i alle og enhver henseende en fælles 

og endelig stillingtagen til en ny vej  for 

Solrød Landsby.

Lucia Napuri, Arkitekt 

Morten Hartmann, Projektleder

Jens Bang Liebst, Faglig seniorkonsulent
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1. RESUMÉ

Projektgruppen  under Solrød Landsbylaug 

tog i slutningen 2015 initiativ til et vision-

soplæg og formulering af konkrete målsæt-

ninger for Solrød Landsby. Som en del af 

initiativet er denne publikation med ide- og 

inspirationskatalog, samt konkret projek-

tforslag udarbejdet. De udtrykte ideer og 

forslag er fremkommet gennem et stærkt 

lokalt engagement i projektforløbet. 

Med  publikationen formuleres klare målsæt-

ninger og visioner for Solrød Landsby 

fremadrettet. De gennemgående teamer 

er: Tryghed og sikkerhed, forskønnelse og 

revitaliseret landsbyidentitet. 

I publikationen beskrives proces og metode 

for at udlede Solrød Landsbys potentialer 

og indre DNA, herunder gennem stærk og 

bredtfavnende inddragelse af landsbyens 

beboere, herunder under workshop-arrange-

ment i sommeren 2016. Der er nærmere re-

degjort for udvalgte og konkrete projektfors-

lag, som efter Denkbar Arkitekturs vurdering 

først og fremmest vil bidrage til opnå de klart 

definerede målsætninger og visioner.

De konkrete projektforslag, som er grundigt 

beskrevet i publikationen, indbefattet blandt 

andet en ændring af vejføringen gennem 

landsbyen med henblik på etablering af 

tryghed og sikkerhed, samt understøttelse af 

en forskønnelse af offentlige arealer i lands-

byen og forudsætninger for en revitalisering 

af landsbyidentiteten. Det foreslås endvidere, 

at etablere nye mødesteder for landsbyens 

beboere for at understøtte identitet og sam-

vær. 

Publikationen  indeholder forslag og beskriv-

else af rekreativ fritid i landsbyen og ind-

tagelse af landsbyens mange naturoplevelser 

gennem etablering af bænke- og trampestier. 

Endelig indeholder publikationen et brutto-

katalog over ideer og forslag som er frem-

kommet under projektforløbet fra starten af 

2016 og indtil efterår 2016.  

Vision og målsætning
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Mange  landsbyer i Danmark kæmper 

med en udvikling, hvor unge fraflytter, 

forretningsliv og byliv uddør, ingen vil 

investere tid eller midler i vedligeholdelse 

og modernisering af boligerne i byen. Solrød 

Landsby er ikke en af dem! 

Solrød Landsby er levende og velstillet, 

og vidner om ressourcer og midler til at 

bygge nyt og nænsomt at vedligeholde 

byens mange bevaringsværdige huse og 

gårde. Der er ingen tomme eller forfaldne 

boliger – eller uendelige salgsliggetider. Men 

landsbyen mærker alligevel tidens tørn, hvor 

arbejde, indkøb og fritid i overvejende grad 

foregår uden for byskiltet. Solrød Landsby 

er derudover i særlig grad udfordret af 

usædvanlig meget gennemgående trafik og 

en vejføring og vejudlægning, som hverken 

understøtter trafikal sikkerhed eller et 

vellykket byliv. Den gennemgående trafik og 

vejføringen spreder utryghed og optager det 

byrum, som skal rumme og skærme bylivet. 

Fortidens  lokale og stille landsbyliv vil aldrig 

vende tilbage, men landsbyidentitet, byliv og 

fællesskab er vigtige elementer i glæden ved 

at bo og selvstændige grunde til at vælge at 

bosætte sig i en landsby. 

En projektgruppe i Solrød Landsby tog 

derfor i slutningen af 2015 initiativ til at 

sætte forskønnelse, landsbyidentitet og nye 

trafikale løsninger på dagsordenen. 

2. FRA IDÉ TIL PROJEKTFORSLAG

Baggrund og initiativ
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Formålet  med Projektgruppens arbejde er og 

var helt klart fra starten: 

En  vision om at Solrød Landsbys mange 

gamle og smukke huse og gårde og offentlige 

arealer skal forskønnes og danne rammen 

om et godt og sikkert sted at bo og færdes. 

I visionen lægges vægt på at genskabe og 

revitalisere tidligere tiders landsbyidentitet, 

herunder sikre fællesskabsfølelse og sam-

vær.  

Utilfredsstillende trafikale forhold i gennem 

byen har været den væsentligste udløsende 

faktor for initiativet og centralt i visionen er 

derfor en ændret vejføring, som kan under-

støtte visionen om tryghed, sikkerhed samt 

landsbyliv og forskønnelse. 

Formål og vision
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Med  afsæt i Projektgruppens klare 

formulering af formål blev Denkbar 

Arkitektur inddraget som rådgivere i 

processen i starten af vinteren 2016 

og i fællesskab fastlagde parterne et 

projektforløb. 

Det  er erfaringsmæssigt afgørende, at 

sådanne initiativer er stærkt forankret 

blandt så mange af landsbyens beboere som 

muligt. En meget stor del af projektforløbet 

har derfor drejet sig om at sikre bedst muligt 

inddragelse og kommunikation til Solrød 

Landsby beboere.  

Som  det fremgår nærmere nedenfor, så har 

deltagelsen fra landsbyens beboere været 

historisk opvakt og nærværende idé- og 

inspirationskatalog er derfor bredt funderet 

og resultatet af en vellykket proces.   

Det  er ikke mindst blandt landsbyens egne 

engagerede beboere, at en væsentlig del 

af løsningen for en succesfuld omstilling 

og fremadrækkende løsninger skal findes. 

Landsbyens beboere en væsentlig del af 

landsbyen potentiale og har derfor naturligt 

indgået aktivt i målsætningen om at 

identificere Solrød Landsbys potentialer – 

eller selve landsbyens DNA.

Målsætningen  og processen i 

byudviklingsprojekter er netop oftest, at 

tage afsæt og udgangspunkt i den enkelte 

landsbys potentialer og deri sikre en 

omstilling til en ny virkelighed, som fortsat 

rummer udfordringer, men også erkendelse af 

en masse af muligheder. 

Proces og metode

Potentialer og Solrød Landsbys DNA ” Udgangspunktet er dermed 

en forståelse for byens 

potentialer, og vejen til målet 

er en satsning på netop de potentialer 

for at sikre byen for fremtiden” Dansk 

Byggearv, 2016. Omstilling af lokalbyen

Udgangspunktet for omstilling af landsbyen 

er en grundlæggende analyse og indsigt i 

den enkelte landsbys potentialer. Sådanne 

potentialer kan ifølge den herskende 

forskning inddeles i sociale, økonomiske, 

identitetsmæssige og fysiske potentialer.  
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De  fysiske potentialer inkluderer blandt 

andet bygningsarv, beliggenhed, kulturhuse, 

landskaber og infrastruktur. I Solrød Landsby 

skiller særligt kirken, kongehøjene og de 

omkringliggende landskaber, de gamle 

velbevarede huse og gårde, mejeriet og 

møllen sig ud. De er hver i sær et vidnesbyrd 

om Solrød Landsbys forhistorie og udgør 

dermed muligvis en del af byens fremtidige 

potentiale. 

De socioøkonomiske potentialer er betydelige 

i Solrød Landsby. Landsbyen er beriget med 

et ressourcefuldt og aktivt landsbylaug og en 

hel del ildsjæle og lokale iværksættere. Under 

projektarbejdet er det blandt andet kommet 

frem, at byen rummer en hel del kunstnere, 

som med stor fordel kunne arbejde tættere 

sammen og at dette måske kunne være en 

del at byens kendemærke. Også en stor 

gruppe børnefamilier udgør et væsentligt 

socioøkonomisk potentiale i Solrød Landsby.

De  identitetsmæssige potentialer rummer 

ofte et områdes historie, kultur, traditioner, 

skikke, befolkningssammensætning, 

kendetegn og karakter. I Solrød Landsby viser 

byens tusindårige historie sig i kongehøjene 

udenfor byen, den flotte middelalderkirke 

midt i byen og forbindelsen til landbruget med 

de mange gamle bindingsværksgårde. Der er 

i rigtig god tråd hermed stærke traditioner for 

høstfester og Skt. Hans-arrangementer, som i 

alle fald tidligere var velbesøgte. Der er ingen 

tvivl om at ikke mindst disse udgør en del 

af Solrød Landsbys vigtigste potentialer og 

måske endda en del af Solrød Landsbys DNA. 

Under hele projektforløbet har målsætningen 

og processen kredset om indsamling af 

sådanne potentialer.  
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LANDSBYEN

Aktører & ildsjæle
Erhverv
Turisme

SOCIALT

Etabler nye samarbejdsformer og partnerskaber
Lad det lokale initiativ bære udviklingen

Skole
Erhvervsdrivende
Forsamlingshus

Styrke traditioner:
Høstfest

Sankt Hans

Familiære bånd
Ildssjæle

Kulturhistorie
Landskabets 

karakter
Hverdagsoplevelser

Kirke
Gammelt mejeri

Gamle båndegård

Attraktioner til børn: 
Legepladser, får, høns

folkekøkken

Kunstneriske aftryk i 
byrummet

Kunstmalere

Microbryggeri
Lokalarkivet

Solrød bæk

Kongehøje

Hvad er byens brand 
eller DNA?

Virksomheder og institutioner

Fritids- og foreningsliv

Lokalråd, landsbylaug
Indbyggere

Samarbejdsevne

Landsby idyl, nærhed, 
samvær?
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Cirkeldiagrammet herunder illustrerer dels den metode som 

processen har været baseret på og dels nogle af de mange 

potentialer og spørgsmål, som projektarbejdet med Solrød 

Landsby har afstedkommet. 
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Forankring af ideer og forslag 

Det er afgørende, at processen og projekt-

forløbet er forankret i lokalmiljøet og Projekt-

gruppen og rådgivere har gjort en stor indsats 

for at inddrage landsbyens beboere. 

Som et led i inddragelsen af landsbyens 

beboere blev der på en central plads i byen 

opstillet et såkaldt ide-telt, som dels beskrev 

nogle af de centrale udfordringer for Solrød 

Landsby og dels opfordrede de besøgende til 

at fremkomme med deres ucensurerede ideer 

og forslag. 

Deltagelsen var stor og ideerne alt fra prak-

tiske og ligefremme til vidtløftige og vilde. 

Det var samtidig tydeligt at se nogle gen-

nemgående temaer, som understøttede Pro-

jektgruppens arbejde og prioriteringer. 
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Under  hele forløbet blev Solrød 

Landsbylaugs Facebook-side brugt flittigt 

til at orientere landsbyens beboere om 

initiativer og opfordre til engagement.   

Som  et led i projektforløbet blev der den 26. 

juni 2016 afholdt en workshop under ledelse 

af Denkbar Arkitektur og med fokus på nogle 

nærmere afgrænsede temaer. 

Et stort forarbejde fra Projektgruppen med at 

oplyse og opfordre Solrød Landsbys beboere 

til at deltage i den fælles workshop, herunder 

med omdelte foldere og plakater i hele byen, 

sikrede et højt deltagerantal og et stort 

engagement. 

Workshoppen var kombineret med en hel 

dags arrangement og bidrog således samlet 

såvel til ideproduktion og udveksling af 

synspunkter, men også en styrkelse af 

fællesskabet og en kollektiv beslutning om at 

gøre noget mere for landsbyen fremadrettet. 

Det  sidste er ofte ligeså væsentlig et udbytte 

som det første. 

Som  en følge af ide-teltet og de mange 

deltageres store engagement under 

workshop har Solrød Landsbys beboere i 

fællesskab frembragt en meget stor pulje 

af ideer og forslag til at udvikle landsbyens 

potentialer af fysisk, socioøkonomisk og 

identitetsmæssig art. 
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” ”At holde borgermøder 

og fremtidsværksteder 

og derefter 

nedsætte arbejdsgrupper 

er effektive metoder i 

landsbyudviklingsprojekter. De 

involverer mange mennesker og 

tilstræber, at ingen bliver holdt 

uden for.” Landsbyudvikling – et 

idékatalog Socialministeriet, 2005

” ”Der er sket mere for 

udvikling af vores 

landsby de sidste 

tre timer end der er sket de 

sidste tredive år” Deltager i 

workshop den 26. juni 2016
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Resultater og temaer

Workshop og inddragelse af landsbyens 

beboere i hele projektperioden har resulteret i 

en overvældende mængde af ideer og forslag 

til udvikling af Solrød Landsbys potentialer. 

Nogle forslag er kuriøse eller vilde og har nok 

lange udsigter, mens andre er ligefremme og 

lige til at iværksætte. Atter andre kræver en 

hjælpende hånd fra rådgivere eller investorer 

og ikke mindst myndigheder.

Det er samtidig tydeligt, at se nogle klare 

og gennemgående emner, temaer og linjer 

i diskussioner, forslag og ideer under 

workshop og i projektperioden som sådan. 

Disse linjer understøtter og bekræfter klart 

Projektgruppens oprindelige klare formål – 

nemlig forskønnelse, sikkerhed og tryghed, 

samt styrkelse af landsbyidentitet.  

Der er således et absolut gennemgående 

ønske om forskønnelse af offentlige arealer 

og om at skabe rammen om et godt og sikkert 

sted at bo og færdes. En meget stor del af 

landsbyens beboere har samtidig et ønske 

om at genskabe og revitalisere tidligere 

tiders landsbyidentitet, herunder fremme 

fællesskabsfølelse og samvær.

Men det altoverskyggende resultat af 

projektforløbet er en helt klart tilkendegivet 

utilfredshed, utryghed og frustration over 

de trafikale forhold i landsbyen. Både 

antallet biler, færdslens art og Solrød Byvejs 

udformning er stærkt kritiseret. De trafikale 

forhold kritiseres først og fremmest for 

at skabe færdselsmæssig usikkerhed og 

utryghed, men trafikken og Solrød Byvejs 

udformning anses samtidig for at stå i 

vejen for målsætningen om revitaliseret 

byliv og landsbyidentitet. At det er bydende 

nødvendigt at gøre noget ved de trafikale 

forhold i Solrød Landsby er således det klart 

mest entydige resultat af projektforløbet. 

Processen har endvidere entydig bekræftet 

de overordnede målsætninger og temaer, som 

rummer: Sikkerhed og tryghed, forskønnelse 

og landsbyidentitet.  

Samtlige ideer og forlag i projektforløbet er 

opsamlet, systematiseret og dokumenteret. 

Af Bilag 1 fremgår listen af ideer og forslag. 

Listen er i sig selv en væsentlig del af 

resultatet af det den gennemførte proces, 

men i det følgende er udvalgte ideer og forslag 

videreudviklet til projektforslag og inden for de 

herskende temaer.  
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3. INTRODUKTION TIL TEMAER OG PROJEKTFORSLAG

På  baggrund af en nøgtern dokumentation af 

de mange ideer og forslag har Projektgruppen 

sammen med rådgivere identificeret de 

væsentligste og gennemgående temaer. 

Der er samtidig foretaget en prioritering af 

ideer og forslag i lyset af målsætningen med 

projektforløbet. 

Den  foretagne prioritering har ikke handlet 

om at frasortere, men snarere om hvilke ideer 

og forslag der først og fremmest bør satses 

på i Solrød Landsby. En prioritering af de 

ideer og forslag, som vurderes at bidrage 

mest mulig med den ønskede effekt og 

dermed bringe Solrød Landsby tættest muligt 

på de klart definerede målsætninger. De 

definerede målsætninger kan kort kortfattet 

beskrives med temaerne: Sikkerhed og 

tryghed, forskønnelse og landsbyidentitet.  

I  det følgende er de prioriterede ideer og 

forslag videreudviklet og bearbejdet til 

reelle projektforslag, som af Projektgruppen 

og medvirkende rådgivere anses for de 

væsentligste at realisere på kort sigt i Solrød 

Landsby.   

Projektforslagene  omfatter:

● Sikker hverdag: Trafik og vej

● Fritid: Bænkesti og trampesti

● Mødesteder: Landsbykirken og
 det gamle mejeri
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Af  oversigtskortet fremgår de 

nedslagspunkter i Solrød Landsby, som de 

enkelte projektforslag og ideer knytter sig 

til. Af oversigtskortet fremgår markering af 

(1) byport, (2) forslag til nyt mødested, (3) 

illustration af nyt vejforløb og (4) forslag til 

nyt mødested. 

Oversigtkort
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SIKKER HVERDAG
TRAFIK OG VEJ
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4. SIKKER HVERDAG: TRAFIK OG VEJ

Behovet  for at reducere trafikken og øge 

sikkerheden på og omkring landsbyens 

hovedfærdselsårer Solrød Byvej og 

Yderholmvej er og har været et centralt 

tema for landsbyen igennem mange år. 

Af samme årsag har det også været det 

altoverskyggende tema i de forslag og 

ideer, der er fremkommet i processen. 

De forslag og ideer, der efterfølgende 

er prioriteret gennemført kredser om 

følgende hovedgreber:

● Sænkning af trafikpresset på 
landsbyen 

● Markering af indkørsel til 
landsbyen

● Klar adskillelse af bløde og 
hårde trafikanter

● Sænkning af hastighed i 
landsbyen

Målet med forslagene er sikre, at landsbyens 

hovedfærdselsåre igen kan blive et rart, 

sikkert og trygt sted at både opholde sig 

og færdes. Hvor det førstnævnte  handler 

om at reducere mængden af køretøjer, der 

kommer udefra, handler de øvrige om at 

sikre, at de køretøjer og trafikanter der kører 

gennem Solrød Landsby, udgør mindst mulig 

fare for landsbyens beboere, cyklister og 

gående. De enkelte elementer i forslagene er 

opsummeret i nedenstående afsnit. 

Sænkning af trafikpres på 
landsbyen

Solrød Landsby er begunstiget af en central 

placering i Solrød Kommune. I praksis fordi 

den ligger som trafikalt bindeled mellem 

kommunens kommercielle og administrative 

center i Solrød Strand og de dele af 

kommunen, der ligger på den anden side 

af Køge Bugt Motorvejen.  Konsekvensen 

af placeringen er imidlertid, at byen 

dagligt passeres af over 5.000 køretøjer, 

hvoraf langt hovedparten udgøres af 

gennemkørende biler, busser og lastbiler (jf. 

seneste trafiktælling fra 2013). 

Særligt de gamle bindingsværkhuse på 

Solrød Byvej udsættes for belastning af den 

store trafikmængde. Facader og vinduer 

udsættes i stigende grad for ikke mindst de 

tunge lastbiler, som giver risiko for revner og 

skader på husene.

Sammenholdt med byens indbyggertal på 

ca. 450 udgør de mange gennemkørsler 

særligt i morgen- og eftermiddagstimerne 

et betydeligt pres Yderholmvej og Solrød 

Byvej.  Idet hverken vejforløbet og profilen 

på disse veje er dimensioneret til et sådant 

pres, udgør de mange køretøjer en betydelig 

sikkerhedsrisiko for byens beboere samt 

øvrige fodgængere og cyklister på vejene 

- blandt disse mange børn på vej til og fra 

skole. 

Hovedparten af de gennemkørende køretøjer 

skal enten til Solrød Center eller til Køge Bugt 

Motorvejen eller retur derfra. Et mindre antal 

2016.10.26_Solrød landsby_final file.indd   23 26-Oct-16   11:29:30 PM



SOLRØD LANDSBY 24

gennemkørende køretøjer. Sammenlignelige 

konsekvensberegninger af nye linjeføringer 

som omlægning og forlængelse af Tykmosevej 

har påvist reduktion i omfanget af køretøjer på 

50-75%.

Dermed vil forslaget indirekte være med til at 

muliggøre, at landsbyen hovedfærdselsårer i 

sig selv kan blive et langt mere sikkert og trygt 

byrum at opholde sig i, end det er i dag.   

Der er ikke foretaget nyere målinger af 

trafikmønsteret end den gennemførte i 

2013. Som led i kvalificering af forslaget 

anbefales det, at der gennemføres målinger 

på Tykmosevej, Roskildevej, Yderholdvej og 

Solrød Byvej. 

Højresvingbane allerede nu

For at sikre, at de gennemkørende trafikanter 

allerede nu anspores til at køre udenom 

landsbyen anbefales det, at der i krydset 

Roskildevej/Yderholmvej i retning mode 

Køge Bugt Motorvejen etableres en lang 

højresvingsbane med høj kapacitet og med 

egen lysregulering.

skal hente og bringe elever til Køge Bugt 

Privatskole, der er placeret midt i landsbyen. 

For at reducere antallet af gennemkørsler 

anbefales det, at det alene er køretøjer med 

et ærinde inde i landsbyen, der i princippet 

tilskyndes adgang. 

Konsekvensen heraf er, at ikke mindst 

trafikanter der i dag kommer ad Tykmosevej 

ind på Yderholmvej fremover bør ledes syd 

om landsbyen. I praksis ved, at Tykmosevej 

i første omgang forlænges og får en ny 

linjeføring frem til Roskildevej. Hermed 

sikres nem og effektiv adgang til Køge 

Bugt Motorvejen. Herfra kan Tykmosevej 

forlænges syd om landsbyen og kobles på 

Solrød Byvej. Herigennem sikres nem og 

effektiv adgang til Solrød Center og resten 

af kommunen på kysten. 

Der  er målsætningen, at forslaget 

vil reducere det samlede trafikpres i 

væsentligt omfang. Der er ikke foretaget 

konkrete beregninger, men det forventes, 

at en ny linjeføring vil medføre en 

meget betydelig reduktion i antallet af 

Forslag til en ny linjeføring af Tykmosevej syd om 

Hyldevej og Digevej frem til Roskildevej med mulig 

forlængelse syd om landsbyen og frem til Solrød Byvej 

og krydsningen ved Køge Bugt Motorvejen, fremgår af 

oversigtskortet.
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Indkørsel til landsbyen

Uanset om køretøjer har et ærinde i 

landsbyen eller ej, kører en betydelig andel 

af disse i dag med høj fart – ikke mindst i 

forbindelse med deres ind- og udkørsel af 

landsbyen. Senest trafikmåling på Solrød 

Byvej (foretaget i 2016 ved møllen) viser dels 

en stigende trafikmængde dels en stigning i 

den hastighed, der køres med. Ifølge målingen 

kører ca. 15 % af bilisterne således over 55 

km/t selv midt inde i landsbyen. 

En af årsagerne hertil er, at ind- og udkørsel 

ikke er markeret tilstrækkeligt - hverken 

visuelt eller fysisk. 

For  at sikre en entydig markering af 

indgangen til landsbyen anbefales det, at der 

på Solrød Byvej og Yderholmvej etableres 

”byporte” der signalerer grøn identitet i byen 

og samtidig regulerer trafikken i praksis.

Målet er at trafikken reduceres betydelig – i 

praksis ved at alle vejene klassificeres til 30

km/t. og med vigepligt, således at kun et 

køretøj kan komme igennem ”byporten” i 

begge ender af byen med vigepligt for trafik 

Hovedelementerne den etablering af en ny indkørsel til 

landsbyen kommende fra Solrød Strand ad Solrød Byvej 

fremgår af modstående visualisering.

” ”… fysiske foranstaltninger 

i form af byportene virker 

hastighedsdæmpende, 

men - ud over en ordinær forvarslingstavle 

- kræver de en visuel markering, for at 

have en gavnlig effekt. Endvidere, at en 

eller anden form for hastighedstilpasning 

i overgangszonen fra åbent land frem til 

byzonen generelt nødvendig, for at kunne 

nedsætte hastigheden tilstrækkeligt til, at 

trafikanterne kommer gennem byporten 

uden at miste herredømmet over køretøjet” 

Byportes trafiksikkerhedsmæssige 

effekt, Vejdirektoratet, 2008

ud i landsbyen (sort pil). 
Derudover anbefales det, at indkørslen 

markeres med betydelig belysning, reflekser, 

chikaner, bøgehæk samt høje tætstående 

træer placeret helt ud til vejen umiddelbart op 

til vejbumpet.  
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Klar adskillelse af bløde
og hårde trafikanter

Der er behov for at sikre en tydeligere 

adskillelse af de bløde (fodgængere og 

cyklister) og de hårde (biler, traktorer, 

busser, motorcykler og lastbiler) trafikanter 

i landsbyen. Ikke mindst i tilknytning til det 

betydelige antal elever der kommer til og 

fra Køge Bugt Privatskole i dagtimerne på 

hverdage. 

For at sikre en tydelig adkillelse mellem 

først og fremmest cykelister og alle øvrige 

trafikanter anbefales det, at der etables 

en dobbeltsporet cykelsti i den nordvendte 

vejside af Solrød Byvej og Yderholmvej fra 

”byport” til ”byport”.  Med placeringen i den 

nordvendte vejside sikres nem og sikker 

adgang til Køge Bugt Privatskole. Derudover 

etableres fortorv på begge sider på hele 

strækningen.  På hele strækningen etableres 

endelig en række markederde felter der sikrer 

nem og overskuelig overgang til modsatte 

side af vejen (se nedenstående afsnit for 

beskrivelse).

Det er vurderingen, at den nuværende 

profil på Solrød Byvej og Yderholmvej 

rummer mulighed for, at den foreslåede 

løsningsmodel kan etableres uden 

ekspropriering af yderligere arealer op til 

vejen og/eller betydelig omlægning af det 

eksisterende vejforløb. På centrale stræk af 

Solrød Byvej vil det imidlertid kræve, at al 

mulighed for parkering på vejen udgår, idet 

vejprofilen på disse stræk nærmer sig de 

ca. 11,5 meter som forudsættes at være til 

stede for at dobbeltsporet cykelsti, fortov i 

begge sider, chikaner samt to vejbaner kan 

etableres. 

Hovedelementerne i adskillelsen af de bløde og hårde 

trafikanter fremgår af visualisering af vejforløbet på Solrød 

Byvej.

Den anbefalede vejprofil og de hovedmål som bør være til 

stede, er opsummeret i nedenstående opstaltning.
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Sænkning af hastighed
i landsbyen

For at sikre, at hastigheden inde i landsbyen 

fastholdes på det lave niveau, der er opnået 

ved ”byportene”, er det afgørende, at den 

adskillelse af trafikanter, der er anbefalet, 

suppleres med en række chikaner på 

såvel Yderholmvej som Solrød Byvej. 

Hastighedsbegrænsning på 30 km/t i hele 

landsbyen skal skiltes systematisk. 

Chikanerne placeret med fast interval og 

ens bestykket med træer i indkørselsretning, 

tydelig belysning, reflekser og overgangsfelt 

til fodgængere. I lighed med ”byportene” 

etableres chikanerne med ensrettet 

forkørselsret, således at kun et køretøj kan 

komme igennem. 

Med de foreslåede chikaner sikres det at 

hastigheden fastholdes lav. Derudover får 

byen et gennemgående grønt islæt, samtidig 

med at hele indgrebet muliggør at ikke mindst 

Solrød Byvej kan blive et byrum i sig selv, hvor 

11500

1000 2500 3500 3500 1000

       Chikaner       Bump     Chikaner

folk i højere grad kan mødes og opholde sig. 

Etableringen af separat cykelsti og 

chikaner kræver plads (som det fremgår 

af visualiseringen minimum 11,5 meter  i 

bredden). Det betyder, at der ikke i samme 

omfang som i dag, vil kunne parkeres på 

de dele af Solrød Byvej, hvor vejprofilen er 

smallest. I det videre arbejde med forslaget 

og konkretiseringen heraf, vil det være 

vigtigt at sikre den for landsbyen rette 

balance mellem parkeringsforhold og øget 

trafiksikkerhed.

Hovedelementerne i de trafiksænkende foranstaltninger 

der foreslås etableret igennem hele landsbyen på Solrød 

Byvej såvel som Yderholmvej, fremgår af visualisering 

og oversigtkort. 
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Placeringen af Køge Bugt Privatskole 

i Solrød er et aktiv for landsbyen, der 

tilfører den aktivitet og mangfoldighed i 

form af medarbejdere, elever og forældre, 

der har deres daglige gang på skolen. En 

af udfordringerne ved placeringen er, at 

eleverne skal til og fra skolen, hvilket i dag 

giver udfordringer ikke mindst i morgen og 

eftermiddagstimerne.  

Eleverne kommer i dag til skolen gående, 

cyklende, med skolebus og i bil.  For at der 

effektivt kan tages hånd om de udfordringer 

der er anbefales det, at den dobbeltsporede 

cykelsti ”trækkes indenom” det nuværende 

busstoppested og integreres med den 

afleveringsplads, der i dag er foran skolen.  

Derved sikres det at trafikanterne, på det 

begrænsede areal der er, skilles bedst muligt 

ad. 

Mellem cykelsti og afsætningsområdet 

skal der etableres en skillerabat der sikrer 

Fokus på sikkerhed omkring skolen

mulighed for, at der kan åbnes en bildør. 

Arealet er ejet af Køge Bugt Privatskole. 

Det er derfor afgørende at landsbyen 

sammen med skolen udvikler den konkret 

løsning, og iøvrigt løbende holder fokus 

på, hvordan elever, forældre og lærere 

gebærder sig på vejene omkring skolen. 
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FRITID
BÆNKESTI OG TRAMPESTI
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FRITID
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Ikke  mindst på grund af de trafikale forhold 

i Solrød Landsby er og har det været et 

gennemgående tema i projektforløbet, at 

landsbyen mangler udendørs arealer, som 

appellerer til rekreative og fritidsaktiviteter i 

og udenfor landsbyen. 

Solrød Landsby er omgivet af dejlig dansk 

natur og landlig idyl. Denne viser sig så snart 

man bevæger sig på ydersiden af landsbyens 

bebyggelser. Der er i dag mere eller mindre 

vante gange for hundeluftere og ihærdige 

motionister, men ikke en iscenesat rute, som 

invitere til gå- eller løbeture. 

Bænkesti

Det foreslås derfor at etablere eller rettere 

definere en rekreativ sti rundt om og igennem 

Solrød Landsby. Stien skal indbyde til hvile og 

eftertænksomhed eller samtale ved at tilbyde 

bænkeplads på en række udvalgt steder. 

Steder som er udvalgt på grund af naturlig 

skønhed eller landsbylivskraft.

Etablering  af en navngivet og iscenesat 

Bænkesti vil bidrage til landsbyidentitet 

og samvær. Det kan forekomme, som et 

simpelt greb, at definere en sti af allerede 

eksisterende veje og stier, men som fast 

etableret og iscenesat sti kan den skabe 

naturlige krydsfelter i byen i løbet af 

beboernes daglige rutiner og invitere flere 

til at benytte muligheden og få udbytte af 

landsbyens goder og samvær.

Ruten  som Bænkestien følger kan eventuelt 

suppleres med såkaldte story boards, som 

indeholder billeder fra gamle dage og tekst 

om området eller en bygnings historie.  Hvornår er du allergladest 

for at bo netop her? 

 ”Når jeg lufter hunden og møder andre… 

Når jeg runder svinget ved kirken....”

  ”Hvis jeg kunne gå en naturskøn 

tur uden at frygte for mine 

børns ve og vel….” 

 Landsbybeboeres svar i spørgeskema (2016)

?

5. FRITID: BÆNKESTI OG TRAMPESTI
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Ruten  kan endvidere med fordel tilføres lege-

pladser eller blot lege-elementer, således at 

også børn tilskyndes til at gå med.  

Bænkestien  er foreslået etableret som 

nærmere vist på oversigtskortet. Som det 

fremgår vil ruten føre brugerne omkring 

landsbykirken mod vest og marklandskaber 

mod syd. Mod nord vil rute byde på konge-

høj og legeplads, samt måske adgangsvej til 

Trampesti mod Karlstrup Landsby på sigt. 

Endelig er en del af Bænkestien ført gennem 

selve byen langs den solbeskinnede del af 

Solrød Byvej. Der bør derfor også etableres 

bænke langs Solrød Byvej i det trygge miljø 

bag anbefalede dobbelt cykelsti og adskil-

lelse mellem bløde og hårde trafikanter. 

Der  skal faktisk ikke umiddelbart ske anlæg 

af sti, men alene defineres en rute, placeres 

bænke og eventuelt suppleres med story 

boards og historier om byen, samt eventuelle 

legende elementer. 

Steder  og elementer på ruten, såsom kirke, 

kongehøj, landskaber er bindeled til byens 

histore og DNA og Bænkestien understøtter 

derfor landsbyidentiteten og samvær.  
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Trampesti 

Fritid udenfor Solrød Landsby kan byde på 

mange naturskønne oplevelser, herunder 

ikke mindst byens forbindelse til marker og 

landskaber. Umiddelbart nord for landsbyen 

vidner landskaberne endvidere om en 

tusindårig kulturhistorie. Samlingen af i alt syv 

gravhøje er fra bronzealderen ca. 1.500 år før 

Kristi fødsel. Der er i dag begrænset adgang til 

området omkring højene og arealerne dyrkes 

landbrugsmæssigt.  

Det  foreslås dog at søge at anlægge en 

Trampesti af skelveje mod den nordlige 

nabolandsby – Karlstrup. En Trampesti bør 

anlægges efter samme principper som den 

nyligt afsluttede Hedebosti fra Karlstrup 

Strand og til Roskilde Fjord. Stien er anlagt og 

ført efter rekreativ værdi og kan rumme cykler, 

løbende/gående, samt ridning. 

En sti mellem Solrød Landsby og Karlstrup 

Landsby ved Kalkgraven vil rekreativt binde 

landsbyerne sammen. Men stien vil samtidig 

udgøre en tværgående forbindelse i oplandet 

for resten af kommunens beboere, herunder 

beboerne i Solrød Strand m.fl. I dag er eneste 

forbindelse mellem Solrød Landsby og 

Karlstrup Landsby Nordmarksvej, som ikke er 

trafikalt egnet til cykling, løbere eller ridning. 

Det forventes klart, at etablering af en 

rekreativ sti vil øge samfærdslen i kommunen 

og der med skabe værdi. I dag er færdslen 

mellem Solrød Landsby og Karlstrup landsby 

ikke nævneværdi, hvilket tilskrives de 

trafikalt mindre egnede forhold. 

Det  foreslås, at trampestien skal have sit 

udspring ved kongehøjen og herfra med 

andre gravhøje til begge sider langs markskel 

bevæge sig mod Karlstrup Landsby eller 

Karlstrup Kalkgrav. 

Også en trampesti vil med stor fordel 

kunne tilføres værdi var at opsætte story 

boards med lokalhistorie og trampesti 

blandt bronzealder gravhøje vil bidrage og 

understøtte landsbyidentitet og vidne om 

landsbyens lange historie. 
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Aktiv brug af kunst og kunstværker kan ofte 

være med til at forme den identitet som 

bylivet, iscenesatte stier, og mødesteder 

bærer præg af. Som led i arbejdet med 

at etablere fællesstier og mødesteder i 

landsbyen anbefales det, at også vurderes 

hvorvidt og i givet fald hvordan kunstværker 

kan indgå heri. I praksis i form af indplacering 

af et eller flere i og omkring de grønne 

områder. 

Der er flere aktive kunstnere i landsbyen 

allerede i dag som med kan overvejes 

inddraget i arbejdet med kunst i 

landsbyrummet. 

 

Kunst som formidler og 
bindeled i bylivet
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MØDESTEDER
LANDSBYKIRKEN OG DET GAMLE MEJERI
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Solrød  Landsby afspejler i sin 

grundstruktur en typisk østdansk landsby. 

Hovedelementerne udgøres af kirken, åen 

og ét centralt vejforløb hvor ud til skolen, 

mejeriet og forsamlingshuset er placeret. Til 

forskel fra sammenlignelige landsbyer har 

Solrød imidlertid ikke et naturligt mødested 

som eksempelvis et gadekær, et tingsted 

eller en holde- og parkeringsplads omkring 

en købmand, et lægehus eller lignende. Det 

betyder, at der i dag ikke er et velfungerende 

mødested, hvor byens beboere finder det 

naturligt, interessant og relevant at søge 

hen for at mødes med venner, naboer eller 

beboere - eller blot er nysgerrig på, hvad der 

sker i landsbyen.

Konsekvensen af manglende mødesteder 

er påvist i talrige danske og udenlandske 

undersøgelser af det gode byliv og 

forudsætningerne herfor. Gennemgående 

konkluderes det, at velfungerende, sikre og 

indbydende mødesteder og byrum er en af 

de mest afgørende forudsætninger for, at 

der skabes og fastholdes både identitet og 

liv i ikke mindst mindre landsbyer som Solrød 

Landsby. Forudsætningen for at mødesteder 

virker og frem for alt anvendes er ofte, at de 

designes og indrettes med afsæt i det lokale 

behov samt at de designes med afsæt i og 

respekt for eksisterende strukturerer.

Ønsket  om at få (gen)etableret mødesteder i 

landsbyen har været et gennemgående tema 

for mange beboere igennem en årrække. Ikke 

mindst udnyttelsen af arealet foran kirken har 

stået centralt, men mange andre forslag har 

også været fremsat. Fælles for dem har været 

ønsket om at sikre synlighed og åbenhed 

samt muligheden for mere naturligt at komme 

hinanden mere ved. 

På  baggrund af en samlet kortlægning 

af forslag samt analyse af naturlige 

samlingspunkter og mødesteder i byen, 

anbefales det, at der etableres rum- og 

pladsdannelser ved kirken og/eller mejeriet. 

Disse er beskrevet i nedenstående afsnit.

6. MØDESTEDER: LANDSBYKIRKEN OG DET GAMLE MEJERI
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” ””… betydningen af 

udviklingen nye og 

eksisterende pladser, 

mødesteder og byrum er helt central 

i fastholdelsen og videreudviklingen 

af byer – store som små. Det er 

meget afgørende, at de designes med 

afsæt i omgivelserne og de behov og 

den efterspørgsel, der er lokalt” 

 66 nyere byrum (2016)
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Mødested ved kirken

Kirken i Solrød Landsby, der stammer tilbage 

fra 1200-tallet, udgør med dens placering, 

form og struktur det naturlige centrum for 

landsbyen. Sammen med den oprindelige 

kirkegård, åen og de græsplæner, der ligger 

mellem kirken og Solrød Byvej/Yderholmvej 

udgør det en oplagt midtpunkt for samvær 

i landsbyen. I dag er fremstår området – 

trods velholdt og kvalitetsfyldt -  imidlertid 

ikke tilstrækkeligt indbydende, åbent og 

tilgængeligt til, at det kan være dette 

mødested. 

Området er i dag præget af en 

parkeringsplads, høje bøgehække og få store 

træer og uden opfordring til ophold. For at 

området kan blive et centralt mødested skal 

det åbnes op, gøres mere tilgængeligt og 

frem for alt suppleres med bænke, stole og 

borde, der indbyder til synligt samvær. Ideen 

er, at det dels skal være et hyggeligt sted at 

opholde sig for alle aldersgrupper. Der skal 

derfor indgå elementer af legeplads eller lign. 

for at appellere til børn. Derudover skal det 

kunne ses af andre, at beboere er sammen for 
Hovedelementerne i etableringen af det nye byrum og 

mødested ved kirken set fra Solrød Byvej fremgår af 

visualiseringen.

derved at inspirere andre til selv at deltage. 

Arealet  foran kirken er ejet af Solrød 

Kommune. Der vil skulle igangsættes en 

proces med de relevante dele af forvaltningen 

om, hvorvidt og i givet fald hvordan 

kommunen vil indgå i det videre arbejde med 

re-vitalisering og aktivering af arealet.
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Solrød Andelsmejeri ved 50 års jubilæet 1938

2016.10.26_Solrød landsby_final file.indd   48 26-Oct-16   11:30:20 PM



49

Mødested ved det gamle mejeri

Det gamle mejeri, der i sin nuværende form 

stammer fra 1930erne, udgør med dets 

synlighed, tyngde i bybilledet samt faktisk 

pladsdannelse ud mod Solrød Byvej det 

andet naturlige mødested i den østlige 

del af landsbyen. Med etableringen af 

nyt mødested i denne del af landsbyen, 

vil der sammen med den nye vejprofil 

på Solrød Byvej opstå en akse mellem 

Solrød Landsbykirke og det gamle mejeri. 

Det samlede forløb og to indbydende 

mødesteder vil bidrage med et betydeligt løft 

til det samlede indtryk byen.

Både mejeriet og området omkring det 

bærer i dag præg af at have været drevet 

som industriejendom igennem en årrække. 

En del af de oprindelige kendetegn for den 

gennemførte og fine funkisejendom som  

mejeriet er blevet reduceret i takt med 

om- og tilbygningen. Derudover indbyder 

arealerne omkring bygningen ikke til ophold 

og samvær. 

 Hvor i hverdagen har Solrød Landsby 

sin bymidte eller sit mødested? 

    ”Ingen steder....” 

 ” ?….”                                   

”Hos mig ;-)”

 Landsbybeboeres svar 

i  spørgeskema (2016) ?

For  at ikke mindst området omkring mejeriet 

kan blive et godt og naturligt mødested, er 

det nødvendigt, at der etableres belysning, 

plantes træer, etableres siddepladser og 

belægning suppleret med et betydeligt grønt 

islæt i form af f.eks. græs, blomster og buske. 

Herigennem sikres det, at området bliver 

imødekommende og hyggeligt samtidig med 

at brugernes har frit udsyn til Solrød Byvej og 

tilsvarende kan blive set af forbipasserende 

fra vejen. Dette er væsentlige elementer og 

forudsætninger for et succesfuldt mødested. 

Det er vigtigt, at understrege at det gamle 

mejeri er privatejet. Et projekt vedrørende 

det gamle mejeri er derfor komplet afhængig 

af dialog med ejeren af ejendommen. Der 

vil derfor skulle igangsættes en særskilt 

proces og dialog med ejeren om, hvorvidt og 

i givet fald hvordan en egentlig udformning 

af pladsdannelse og mødested vil kunne 

udformes og selvfølgelig finansieres, 

herunder eventuel overtagelse af dele af 

ejendommen. 
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Hovedelementerne i etableringen af det nye byrum og 

mødested ved mejeriet set fra Solrød Byvej fremgår af 

visualisering 
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VIDERE PROCES
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Nærværende idé- og inspirationskatalog og 

de anbefalinger der indgår i det, er blevet til 

på baggrund af en bredt funderet deltagelse 

fra en væsentlig andel af indbyggerne i Solrød 

Landsby. Målet med kataloget har været og 

er at komme med håndgribelige anvisninger 

til, hvordan der de kommende år kan og bør 

arbejdes med en del af de mange ideer der er 

kommet frem i processen. I praksis i form af 

indsatser indenfor sikkerhed/trafik, byrum og 

identitet.

Lokale kræfter og lokal vilje til forandringer er 

nok den mest afgørende faktor i udvikling af 

et landsbysamfund. Men landsbyudvikling kan 

ikke ske alene ved lokale kræfters enegang. 

Det kræver opbakning fra myndigheder 

og erfaringsmæssigt også vejledning og 

bidrag fra eksterne eksperter – ellers vil 

viljen og projektet før eller siden gå i stå. 

Indenfor forskningen betegnes dette ofte 

som ”den nødvendige trekant” og alle parter 

i processenbør være opmærksomme på den 

gensidige afhængig, hvis resultater skal opnås.

For at sikre, at de mange tanker og ideer 

omsættes i praksis, er det afgørende at 

der arbejdes målrettet på flere fronter.  

Forudsætningen for at det sker er, at det 

brede engagement der er skabt i Solrød 

Landsby fastholdes og at det suppleres med 

en bredspektret indsats.  De væsentligste 

indsatsområder er opsummeret i 

nedenstående.

” ””Det er en god forretning, 

når stat og kommuner 

investerer i forbedring af 

veje, stier og grønne områder eller støt¬ter 

sociale indsatser i udsatte områder. Det 

motiverer også de private bygningsejere i 

området til at investere i forbedringer. For 

hver offentlig krone, der gives i tilskud til 

områdefornyelser, investerer bygningsejere 

i gennemsnit 3,5 kroner i forbedringer af 

deres ejendom” (Private følgeinvesteringer 

ved områdefornyelse, Ministeriet for 

By, Bolig- og Landdistrikter, 2015)”
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Mobilisering, involvering og 
aktivering

Fastholdelse af den tydelige involvering 

og ikke mindst mobilisering af landsbyens 

beboere, der har fundet sted igennem 2016, 

skal fastholdes.  Det forudsætter, at der 

kontinuerligt arbejdes med forslag og ideer 

til aktivering, der sikrer det helt afgørende 

ejerskab til processen og de beslutninger den 

leder til, der er forudsætningen for fortsat høj 

legitimitet. 

Kataloget rummer kun en prioriteret del af 

de mange forslag der er stillet i processen. 

Mange af de øvrige forslag kan med fordel 

bearbejdes og omsættes i de kommende år.  

Det afgørende er, at så mange som muligt i 

landsbyen er med i processen - og vedbliver 

med at være det.  Derudover anbefales det, at 

der etableres mere eller mindre formaliserede 

samarbejde med andre landsbyer i området.

Forankring af ideer og visioner hos 
beslutningstagere

Med nærværende idé- og inspirationskatalog 

er der etableret et grundlag for en struktureret 

og prioriteret dialog med de relevante 

beslutningstagere, der kan og vil have 

indflydelse på, hvorvidt og i givet fald hvordan 

Solrød Landsby udvikles de kommende år. 

Det handler først og fremmest om at søge at 

fastholde forankring af ideer og vision blandt 

politikere og embedsmænd i Solrød Kommune 

og i Region Sjælland. Derudover er det vigtigt 

at sikre kobling til eksempelvis Politiet og 

Vejdirektoratet. 

Forudsætningen for at processen bliver 

succes- og effektfuld er, at dialogen 

gennemføres stringent og professionelt 

samtidig med at der fastholdes en bred, 

åben og inkluderende form. Etablering af en 

entydig ansvars- og rollefordeling i ikke mindst 

dialogen med beslutningstagere i kommunen 

og regionen vil ofte sikre en mere entydig 

håndtering af disse. 
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Finansiering

Målet med idé- inspirationskataloget er at 

synliggøre en række prioriterede indsatser 

indenfor sikkerhed/trafik, byrum og identitet.  

En del af dem kan realiseres uden væsentlige 

investeringer, men hovedparten forudsætter, 

at der foretages ikke ubetydelige 

investeringer i og omkring landsbyen. Nogle 

forslag forudsætter hel- eller delvis offentlig 

finansiering, mens andre eksempelvis vil 

kunne realiseres for private midler. 

Det er afgørende, at der i det fremadrettede 

arbejde med realiseringen af kataloget 

anlægges en systematisk og bredspektret 

tilgang til, hvordan der kan tilvejebringes 

finansiering af disse. Etableringen af en 

strategi for, hvilke private og offentlige 

finansieringskilder der skal ansøges, hvordan 

de skal tilgås samt hvornår, vil ofte sikre 

en højere grad af finansiering og dermed 

øget sandsynligheden for realisering af 

projekterne. 

Kommunikation 

Forudsætningen for at de mange elementer 

i kataloget bliver realiseret er, at der er 

kendskab til dem. I de videre proces er det helt 

afgørende, at der løbende sikres tæt dialog 

med lokale og regionale medier. Etableringen 

af en drejebog for, hvad man ønsker at opnå 

via hvilke kanaler, vil ofte kunne være en 

nyttig måde både at synliggøre og prioritere 

indsatsen. Den vil samtidig sikre overblik over 

hvem der gør hvad, hvornår og overfor hvem.

Derudover er det vigtigt, at der tænkes i 

koblinger til andre historier og vinkler end den 

der blot handler om forslagene i kataloget. 

Eksempelvis kobling til Vejdirektoratet ifbm. 

indvielsen af Køge Bugt Motorvejen, til Bane 

Danmark ifbm. indvielsen af København-

Ringsted banen og eventuelle udvidelser 

af erhvervsområder langs med Køge Bugt 

Motorvejen. 
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Igennem foråret og sommeren 2016 har 

der været et betydeligt engagement blandt 

landsbyens beboere i den proces, som Solrød 

Landsbylaug tog initiativ til at igangsætte tilbage 

i efteråret 2015. En proces der i praksis ledt frem 

til nærværende inspirationskatalog.  

Et væsentligt element i hele forløbet har være 

udarbejdelse af en lang række forslag og ideer, 

der alle har haft til formål at udvikle landsbyen og 

bylivet i landsbyen. Hovedparten af forslagene 

blev endeligt formuleret og konkretiseret i 

forbindelse med workshop afholdt i 26. juni 2016.

Som det fremgår af indledningen, har forslag 

og ideer har været igennem en grundig 

prioriteringsproces, der har ledt frem til de 

tre fokusområder, der er blevet beskrevet 

og visualiseret i de forudgående afsnit. Det 

betyder imidlertid bestemt ikke, at de resterende 

forslag ikke rummer massere af potentialer og 

muligheder, der med fordel kan tages op og 

forfølges i takt med, at de prioriterede områder 

realiseres. 

For at sikre, at det ikke går i glemmebogen, er de 

temaer og indsatsområder, der blev identificeret 

på workshoppen opsummeret i nedenstående 

oversigt. 

BILAG 1 - BRUTTOKATALOG OVER IDEER
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Tema - Idé eller indsatsområde 

- Trafik

•  Bomchip

•  Nordmarksvej

•  Pendlerkampagne

•  ”Supercykelsti” omkring Taastrupvej (ramper)

•  Lukning af Den Lille Gade – midtpå

•  Ensrettet afsætningsplads

•  Forurening – eftermiddag

•  Fart

•  Momentvis høj fart

•  30 km zone i hele byen – inkl. Blåt skilt

•  Vej indbyder til fart

•  Chikaner fungerer ikke

•  Indkørsel til byen

•  Kødannelse – morgen, eftermiddag

•  ”Vi leger her” skilte

•  ”Skildpadder”

•  Forlængelse af Tykmosevej

•  Usikker skolevej – trafik

•  Differentiere højresving

•  Testforsøg med chikaner

•  Ændre forløb til lavere fart

•  Flere i skolebussen

•  Parkering på mejeri

•  Allé frem til byport i begge ender

•  Opprioritering af tælling

•  Kampagne med skolen – årshjul for trafik

•  Udnyt udstykningen af marken syd for 

•  Alliance med Lodden

•  Aftale med politi og kommune

•  Lukning af Yderholmvej

•  Big-baller (?) som chikane

•  Støjvold

•  Minus cykelsti på hovedvej

•  Behov for omfartsvej

•  ”Kvægrist” over vej som chikane

•  Smallere vejprofil

•  Lang grøn og kort grøn –  Yderholmvej/          

    Roskildevej

•  Privatskolen

- Identitet
 

•  Fællesskab

•  Sammenhold

•  Årshjul: Sankt Hans, juletræ ved kirke, 

    (høstfest) og meget mere

•  Kulturhus

•  Velkomstblomst-introduktion 

•  Bedste-ordninger – passe/middag

•  Fællesspisning

•  Lån æg af din nabo

•  Forsamlingshus mm i kagefabrik

•  Mad + lettelse for børnefamilier og andre

•  Trampesti rundt/bag landsbyen (mod    

    Karlstrup)

•  Mere samvær kræver et mødested

•  ”Fælles” arbejd-hjemme-arbejdsplads

•  Festudvalg (nævnes to gange)

•  Hvordan inddrages virksomhederne i byen

- Nye mødesteder 

•  Skabe sammenhold

•  Møde sted - vi har pt ikke et mødested

•  Mere sammenhold – kendskab til hinanden  

   (vi kender pt ikke hinanden)

•  Mulighed for udendørs aktiviteter – 

    samvær med andre

• Nærhed

•  Bænke og papirkurve

•  Forskønnelse og udsmykning af f.eks. areal       

   ved forsamlingshuset og ”grim” væg på den  

   gamle  Brugsen.
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•  Børne Sankt Hans

•  Trampesti skal gå gennem område 3

•  ”Bænk” af træstamme på kæmpehøjen

•  Kælkebakke

•  Legeplads - Naturlegeplads

Område 6 – Areal mellem motorvej og landsby

•  Kælkebakke

•  Skateboard

•  Skov

•  Får

Område 8 – Sti til Kalkgrav

•  Handicapvenlige stier

•  Stier om kæmpehøje

Område 9 – Solrød Byvej

•  Større skilt med forbudt for lastbiler

•  Bænke og blomsterkummer ved Byvejen

•  Kunst anvendt som trafikbegrænsning

•  Busstoppesteder forskønnelse med            

    blomster og bænke

Område 1 – Fællesareal ved landsbykirken

•  Udendørs bordtennis/spilleborde mv.

•  Måske skal område 1 bevares næsten som  

    det er med plads til juletræ mv.

•  Legeplads – men pas på trafikken

•  Bænke og skraldespande

•  Petanque baner

•  Motionsmaskine

•  Gadekær – nyt eller genetableret

Område 2 – Fællesareal ved Yderholmvej

•  Shelters

•  Området skal beskæres, så man kan   

    komme til frugttræerne

•  Skraldeposer

•  Aflukket hundeluftested

Område 3 – Fællesareal ved 

Annekskirkegården

•  Motionsredskaber til voksne

•  Sti til kalkgraven gennem område 3

•  Gøre kæmpehøjen brugbar – brombær væk

Vigtige parter i processen:

•  Køge Bugt Privatskole

•  Forsamlingshus

•  Solrød Kommune

•  Kirken

•  Mejeriet – Henrik Kjeldskov

•  Det store skilt på Yderholmvej væk

•  Færre skilte

•  Julepynt – belysning

•  Vejtræer – japansk kirsebær

•  Levende hegn i steder for træhegn
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”Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse”, Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter, 2015
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”Landsbyudvikling – et idékatalog”, Socialministeriet, 2005

”Omstilling af lokalbyen”, Dansk Bygningsarv, 2016
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”Stedets karakter”, Dansk Byplan, 2005

”Byens overflader og materialer”, Dansk Byplan, 2007

”Songlines – livliner i byer”, Dansk Byplan og Realdania, 2010

”Fænomenologi – byanalyser”, Dansk Byplan og Realdania, 2010 

”Strukturelle undersøgelser – byplaner”, Dansk Byplan og Realdania, 2010

”Herning - den levende by”, Schønherr A/S, 2013

“Gudernes stræde – en ringrute”, Friluftsrådet m.fl., 2010

”Solrød Landsby – et projekt til genopretning og forskønnelse af landsbyens særpræg”, 2015

”Lokalplan 391.10 – Solrød Landsby”, Solrød Kommune, 2008

”Kommuneplan 2013-2025”, Solrød Kommune, 2013

”Regionalplan 2005 – Regionalplan for hovedstadsregionen” HUR, 2005

”Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion”, Vejdirektoratet, 2008

” Trafiksikkerhed i byplanlægningen”, Vejdirektoratet, 2014
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