
Bystevne fulrød Londsbyloug mondog d. 25. november 2Ot9

O ldørmon dens ber ef ning :

Døn årlige generalf orsomling - eller bystævne, som vi jo kolder den - giver onledning

til ot gøre stotus over året, der gik. Vi stopper op et øjeblik og kigger bogud for ot
somle op på de initfqtiver og gode gerninger, vi hovde held til at gennemføre. Vi hor

lejlighed til ot kigge f remod for ot sætte ord på nye initiotiver og morkere vo?es

merkesoger.

T de seneste uger hor vi forsøgt ot vække lidt liv i londsbylougets medlemstol. Det

e? sket ved en oktiv personindsots rundt omkring i londsbyen, hvor vi hor tillodt os

ot ringe på .leres døre f or ot hverve nye medlernmer - og somtidig minde tidligere
medlemmer om vores eksistens. Vi er nu ccl. 46 medlemmer i londsbylougøt og flere
kommer til. Vi er utrolig glode for, ot så monge har ønsket ot bokke op om vores

arbejde.
Tok til Polle og Lors, 6unno og Chorlotte og Søren - og også lidt tqk til mig selv - for
indsotsen med ot skoffe nye medlernmer.

Hvordon er året så gået?

Først kon jeg n@vne, ot vi hor orbejdet påflereforskellige områder - På ot skobe

sociolt fellesskob, på at forskønne Solrød Londsby, på det politiske ogflere qndre

områder.

Do vi ønskæ ot fremme fe,lleskqbet mellem os, så vi læ,rer hinonden lidt - eller
noget mere - of kende, laver vi hvert år nogle orrongemenler, der gerne skulle

fremme det formå1.

Fostelovn:
Også i år ør det lykkedes for Jokob o9 Louise ot skobe de bedste rommer for en

hyggelig fqstelovnsføst mød "kotten-qf-tønden", fqstelovnsboller, og hvod der ellers
hører til fostelovnstroditionen for londsbyens bø?n.

Vi siger tok til Jokob og Louise, fordi defor onden gong hor taget initiotivet til - og

orbejdet med - at arrangere.

Loppemorked

For tredj e s@,son i trek hor vi i år lovet loppemorked på orealet ved lqndsbykirken.

Det som stortede som et lille forsigtigt forsøg - på Monos foronledning - er det vist



ved ot blive en trodition. Ved det to loppemorkeder, som vi hor holdt iår, hor der
væ,ret rigtig mange stonde. Heldigvis hor der også veret mange - også of jer fro
londsbyen - der hor logt vejen forbi for ot hilse på og nok også købe en lille ting eller
to. Vi tilloder os qt kolde vores loppemorkeder en succes.

Føllesspisning:
Fællesspisning for olle, der hor tid og lyst, bløv søsot for et por år ellør mere siden.

T første omgang i somcrbøjde med den dqve,rende forpagter i forsomlingshuset. Do

Jens Jonniche sidste år overtog forpagtningen, blev ordningen genoptoget, så det
foldt sqmmen med Jens's torsdogsspisning.
Endnu en gong tok til fdo, 6unno og Loilo f or deres iherdige indsots på det område.

Sonkt Hons med bål og det hele

Fokkeltog, bål, Midsommervise og en hyggestund på plodsen ved Annekskirkegården
hqr i mqnge år veret et londsbylougets slognumre. Sidste år måtte vi desvcerre

oflyse. Tørke og mongel på vond tog livet ot vores trqditionsrige og hyggelige

arrongement.
Men i år fik vi tændt op under heksen og sendt hende til Bloksbierg. Det blev endnu

en gang en rigtig f in og stemningsfuld often ved bålet.

Londsbyens dog

Som noget helt nyt prøvede vi i år ot arrsngere Londsbyens dog. Idåen til dogen kom

oprindeligt fra Carslen tÅølgård Hansen, som er præ,st ved Solrød Kirke. Dq vi året
før hovde deltaget i plonlegningen o9 ofviklingen of Høstgudstjenesten i Solrød
Londsbykirke, vor det meningen, at somorbejdet mellem londsbyloug og kirke skulle
hove fortsot med et forårsorrongement koldet "Solrød By Night" - noget i stil med

Copenhagen By Night". Af f orskellige årsoger blev dette orrongement ikke til noget.

Vi blev dog så optogede sf idåen om ot love et slogs "åben-hus-vi-kigger-indenfor"
orrongement, of vi blev enige om, of det skulle da f orsøges. Vi gik i gang med ot
omforme olle vores godeidåer til proktisk hondling. Det viste sig selvfølgelig, ot qlt
i kke kunn e gennemf øres.

Dagenblev afviklet midt i ougust i år, og jeg tør nok sige, at det blev en god dag.

Vi stortede på Moterielgården med kqff e/kage. Kogen - to meget f lotte og store
kager - fremstillet of Mohmoud ,blev spist med stor oppetit.
Derefter vor der åbent hus hos dygtige lokole kunstnere - Klous, Kirsten og Erik,
fdo, Annie. Vi kiggede ind i hoven hos Jess og Carsten. Kirken kunne besøges. På

gr@,sarealet udenfor kirken kunne mon lege gomle og nye lege. På plodsen ved

Annekskirkegården vor der ponyridning. På Køge Bugl Privotskole vor der åbent hus.

Ddr kunne mon også se en udstilling of fotos fra det gomle Solrød. På

Moterielgården hovde vi logt op Politisk Workshop. Det vor der desværre ikke så

stor interesse for den dog, så det løb lidt ud i sondet. Derimod vor der stor



tilslutning til morkvondringen nord for Nidogård, hvor Steven Tribe førte on og

fortolte om bronzealdørhøjene og om nogle af de historiske fund, der er blevet
gjort dår.
Det hele sluttede of med hyggelig fellesspisning i vores store telt, hvor vi grillede
og spiste medbrogt mod.

Julemorked og juletre ved kirken
Som årets sidste initiotiv setter julemorkedet prikken ove? i-e'1. Første søndog i

odvent åbner vi forsomlingshuset for solg of juleting - mere eller mindre - der er
juleklip, juletræ, gløgg og æbleskiver - kort sogt den helt rigtige stort på

julemåneden.

Sidsf på eftermiddagen tender vi landsbyens juletræ, ved kirken - også ån af
londsbylougetshyggelige troditioner, som har været holdt i he,vd i monge år nu.

Og iår står træet allerede klor til ot blive tændt på søndog.

Solrød Londsbys ve og vel ligger os megøt på sinde. Vi er også meget optagede af ,

hvordon londsbyen toger sig ud. Der er monge steder plods til endog rigtig megen

forbedring. Det hor vi fortsot fokus på - skorpt...

Noget er dog lykkedes for os. Pladsen ved Moterielgården, der tidlige?e vcl? en grå
betonfirkont, er med grønne plontør, blomste? og megen håndkroft blevet til en f in

lille plods, hvor også hvidmalede borde og bænke er med til ot gøre pladsen til et
sted, hvor mon konmødes o9 "komme hinondenved".

Vi hovde en gong en vision om det grønne oreol ved kirken. Areolet er åt of vores

obsolut mest oplogte mødesteder. I dog sør det ikke så pent ud. Hekken e? f or høj
og træernes grene hænger for longt ned, så det kqn v@?e svert ot få øje på den
gomle, smukke kirke, når mon kører od Solrød Byvej.
Men med Connies mellemkomst er det lykkedes ot få kommunen til ot ofsætte midler
of til en støtre grøn optydning på området. He,kkene bliver klippet ned i en possende

- og til glæde for mange - også trofiksikker højde. Træ,erne bliver - håber vi -
stommet op, så det igen vil være muligt ot få et indkig til kirken.
Vi hor ogsd idåer til nyplontning af blomster og buske sqmt til indretning of
oktivitetskosser, men det får f oreløbig vente.

Også politisk hor vi været på orbejd e f or londsbyen.

Trofikforholdene på gennemfortsvejene i londsbyen fylder stodig meget i vores

bevidsthed. f vores projekt "iolrød Londsby - udvfklfng på vej" læ,gges mange af
vores visioner om forholdene på vejene i og omkring londsbyen f rem. Desverre hor
det indtil nu ve,ret en mqrch på stedet op od bokke. På trods of gåpåmod og

vedholdende frømle,ggelse of problemstillinger vedr. trqf ikforhold somt



pr@sentotion of vores idåer overf or politikere o9 mødorb ejdere på rådhus et , er det
ikke lykkedes os ot vinde gehør for initiotiver, der går i vores retning. Vi hor dog

ikke te,nkt os ot give op.

Solrød Erhvervskile hqr optoget en del of vores kolenderoktivitet. Vi hor deltoget i

hele tre borgermøder om det i vores optik fejlslogne projekt. Vi har afgivet tre
høringssvor vedr. kilen. Høringssvo?ene vil kunne læses på vores hjemmeside.

Vi hor deltaget i plonlegningen af et borgermøde i Jersie Forsomlingshus vedr.

Motorring 5, syd. Londsbylouget er repr@senteret v/ Søren i gruppen "Nej til Ring 5

syd".

Det vor lidt om oktivifeter og initiotiver fra "året, der gik". Der ligger imidlertid en

rigelig me,,ngde merkesoger og venter f or f ødderne qf os.

Solrød Kommune inviterør hvert år til diologmøder,hvor politikere og medarbejdere
i kommunen mødes med reprozsentonter fro grundejerforeninger og londsbyloug. Vi

deltoger selvfølgelig oltid i disse møder.

På møderne presenteres nogle of kommunens plone r f or f remtidige initiotiv .r. Et of
disse initiotiver omhandler Solrød Londsbys f remtid. I den seneste

Fingerplonsvedtogelse gives der mulighed for, ot Solrød Londsby inddroges i

byfingeren med krov om størce boligtæ,thed i boglondet. Serligt udpegede områder
syd o9 nord for londsbyen tænkes udlogt til bebyggelse, så "hullerne rundt om

londsbyen bliver fyldt ud" og londsbyen kommer til ot hæ,nge sommen med

strondområdet.

Alt dette aff øder selvf ølgelig en ræ.kke spørgsmål fra vores side - bl.o.:

- Hvilken form for bebyggelse er der tole om?

- Hvordon vil opf ørelser of disse bebyggelser få indf lydelse på trof ikforholdene i

byen?
- Hvod sker der med vores stotus som londsby?
- Hvordqn hor mon taankt sig of inddrage os i processen?

Indtil videre hor vi ikke kunne formå hverken byråd eller f orvoltning til ot svore på

vores spørgsmål om plonerne. Men vi vil selvf ølgelig p?esse på for i det mindste ot få
et orienteringsmøde, hvor vi kon få ordentlig informotion om initiotiverne somt få
muligheder for ot fremkomme med vores idåer somt stille en mqsse spørgsmå|.

Et qndet initiotiv for ot "fylde huller ud" er idåen om qt bygg. seniorboliger i

tilknytning til londsbyen. f det åbne oreol mellem Lodden/Digevej/Hyldevej hor

firmoel Den 3. bolig veret i diolog med kommunen med idåer om ot bygge et kvorter



med seniorboliger,lokolt indkøbsmulighed mv. Repræsentonter fro londsbylauget ør

blevet orienteret om proj ektet men kender endnu ikke det videre f orløb.

En mærkesog, der også ligger os megel på sinde er Solrød Forsomlingshuses

fremtid. Efter Jens Jonniches opsigelse og fratredelse som forpagter of huset,

står huset nu igen ledigt. Jeg kon ncavne, qt londsbylougets bestyrelse ser

forsomlingshuset som et vigtigt somlingssted for londsbyen og dens beboere, og vi

håber, at der i en fremtidig løsning for huset vil være plods til londsbylaugets

tilstedøve,relse dår. treg kon også n@vne, ot londsbylouget hor en plods i

forsomlingshusforeningens bestyrelse. Denne plods voretoges pt. of Niels Holst.

Af ondre mærkesager kon n@vnes emnet lokolploner. Vi orbejder på of få kommunen

til of revidere de nuværende meget sn@v?e ploner.

Fæ,llesarcongementer, som fremmer vores mål med, of vi vil komme hinonden ved er
også en mærkesag, og endelig kon n@vnes, of vi ikke hor opgivet projekt "Solrød

Londsby - udvikling på vej"

Hermed ov er giv er jeg b er et ni ngen t i I bystæ,vnets behond I i ng.

Solrød d.25.11.2019
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