
Bystævne Solrød Landsbylaug onsdag d. 11. november 2020

Oldermandens beretning:

Man kan da vist roligt sige, at 2020 på alle måder har været et mærkeligt og usædvanligt år.

lkke alene har vi oplevet at blive sendt hjem fra arbejde, skole og andre steder fra. Vi har også

måttet undlade at se venner og familie i mange og lange perioder. Vi har set fødselsdage og
andre fester i såvel familie og vennekredse blive aflyst eller afholdt på alternative måder. Vi har
set cafder og restauranter lukke og mange andre ligesom dem. Vi ser nu os selv med mundbind
og håndsprit i håndtasken som den - for mit eget vedkommende - mest naturlige ting i verden.

Da vi for lige præcis et år siden afholdt bystævne her i forsamlingshuset, havde ingen af os den

ringeste anelse om, at vi forud for planlægningen af det bystævne, som vi lige nu deltager i,

skulle tænke på, hvor mange vi måtte være til stede ved bystævnet - ikke fordi det nogensinde
har været et problem for os, at vi har været for mange - at vi skulle overveje, hvordan vi kunne
få kaffe og kage, at vi skulle ankomme med mundbind og huske at spritte af, at vi skulle side på

en helt bestemt måde her i salen osv.

Så, ja sidste år kunne vi gøre alting, som vi plejede. Vi kunne holde julemarked i forsamlingshuset
den første søndag i advent med boder, hvor man kunne købe pynt og fine ting til jul såvel som til
andre tider af året. Vi kunne nyde et glas gløgg og enkelt æbleskive eller to og høre iulemusik -
sammen i en stØrre flok uden at tænke på antal eller afstand.
Bagefter, da det begyndte at blive mørkt, kunne vi gå til landsbykirken og tænde landsbyens
juletræ og synge et par julesange. I år bliver det nok lidt anderledes er jeg sikker på.

2020 startede så fint. Vi havde vældige planer. Vi skulle holde de gode traditioner, som vi

efterhånden havde fået opbygget, i hævd.

Vi lagde ud med et rigtig fint arrangeret fastelavnsarrangement, som Trine og Nicoline stod for.
Tak til dem for det helt igennem hyggelige og sjove "slåen-katten-af-tønden" arrangement, som
blev holdt i garagen på Materielgården. Landsbyens børn og deres forældre troppede op i

alskens flotte udklædninger. Der blev slået katten af t6nden, dekoreret og spist fastelavnsboller i

stor stil, og alle havde det storartet.

Så lagde vi an til forårets og sommerens traditioner: Loppemarkeder, Sankt Hans bål og

Landsbyens dag med landsbyhygge og grillaften.
Vi havde planer om - som noget helt nyt - at samle alle landsbyens æblemosteglade beboere til
et "pres-saften-af-dine-æbler" arrangement, hvor vi skulle have indviet landsbyens nyindkøbte
æblepresse. Pressen er indkøbt for penge fra kommunens landsbypulje, som vi modtager hvert
år.

Men, det kom der ikke noget ud af. Covid-19 lagde os ned - ligesom den lagde resten af landet
ned. Så vi måtte aflyse det hele * nødtvungent og ikke med vores gode vilje. Vi kunne måske med
lidt hiv og sving have gennemført nogle arrangementer - og vi var da også godt på vej med
loppemarkedet i august - men vi turde ikke binde an med arrangementer, der kunne gå hen og



medføre smitterisiko for os alle sammen. Der har derfor været meget stille omkring os på den
front.

Heldigvis bor vi i en kommune, der kan forstå at holde os beskæftigede. Ganske vist er de
dialogmøder og andre møder, som vi under normale omstændigheder ville være blevet inviteret
til, blevet aflyst. Men er det ikke planer om Transportkiler og Strandhuse, Centerombygning og

udvidelse af biogasanlæg, så er det Planstrategier og grønne dagsordener, der kan holde os

landsbybeboere beskæftigede.

Vi har længe vidst, at Solrød Kommune gik og rumsterede med udvidelsesplaner, og at man med

den overordnede Fingerplan 2019, som bestemmer hvor og hvordan byudviklingen må ske i

hovedstadsområdet, ville få nye muligheder for byudvikling. På sidste års bystævne snakkede vi

om det, og Niels Holst viste os på lærredet h6r, hvordan nogle af id6erne kunne forme sig.

Med "Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden" fremlagde kommunen så tidligere i år sit

oplæg til, hvordan man derfra kunne forestille sig udviklingens gang.

Der var flere temaer på dagsordenen - såsom Klimatilpasning, Byudvikling, Byfortætning,
Strategi for landsbyerne og Grønt Danmarkskort.

lsær temaet "Byudvikling" har givet os noget at tænke over. I beskrivelsen af det tema kunne

man læse om, at Solrød Kommune foreslår, "at arealerne ved Solrød Landsby bliver en del af
KØge Bugt Fingeren og disponeres primært til boliger, men også med mulighed for erhverv,

offentlige og private servicefu nktione/'.

Temaet "strategi for landsbyerne" var ligeledes et tema, der var interessant for os, da der i

oplægget til strategien for området nævnes en modernisering af bygningsregulerende

bestemmeler samt eftersyn af lokalplanerne. Noget som vi længe har efterspurgt.

Vi deltog i et borgermØde om problemstillingerne ijuni måned. tvtødet skulle egentlig have været
afholdt i marts, men blev pga. risiko for smitte blev det udsat flere gange, inden det endelig blev

afholdt L5. juni. På mødet fremlagde vi spørgsmål, bekymringer og betænkeligheder overfor de

store forandringer, som vi i Solrød Landsby kunne se frem til, hvis planen blev vedtaget.

Efterfølgende har vi - sammen med mange andre fra landsbyen - indgivet høringssvar om sagen.

Vi anerkender i vores høringssvar - såvel som vi gjorde det på borgermødet - Solrød Kommunes

behov for muligheder for udvikling, men vi ser med stor bekymring på planerne for omlægningen

af vores landsby - en omlægning som vi ikke havde set komme, da vi flyttede ind her, og som

flere af os, når det kommer til stykket nok heller Ønsker os.

Vi har gennem de seneste år arbejdet ihærdigt på at gennemføre mange af vores visioner, som

bl.a. omhandler sikringen af det "landsbypræg" i form af sammenhold og nærvær, som for
mange beboere har været medvirkende årsag til, at vi har bosat os i Solrød Landsby.

Det er faktisk lykkedes os at sætte en hel del initiativer i gang - initiativer, der har haft til formål
at skabe stØrre kendskab til hinanden og bedre sammenhold. Vi har skabt rammer for



mødesteder og fællesarrangementer, som har været til stor glæde og gavn for os alle. For os er
det ikke ligegyldigt at bo i en landsby.
I projekthæftet "Solrød Landsby - Udvikling på vej" har vi beskrevet mange af de id6er og tanker,
der ligger til grund for vores arbejde.

Så med tanken om, at vi med indlemmelse i Køge Bugt Fingeren kunne miste vores landsbystatus
har vi stillet nogle spørgsmål til os selv og til politikerne - hidtil uden at have fået svar:

Hvad sker der med vores nuværende status som 6n af kommunens landsbyer?
Vil Solrød Landsbylaug stadig være en høringsberettiget instans?
Vil Solrød Landsbylaug stadig kunne få del i landsbypuljen?
Vil Solrød Landsbylaug blive inviteret med til de årlige dialogmøder?

MEN: Det emne, som vi i de sidste mange år har været optagede af - måske i virkeligheden mest

optagede af - er emnet "trafik igennem landsbyen". Vi har i de seneste år overfor politikere og

medarbejdere ved kommunen talrige gange gjort opmærksom på de nuværende udfordringer
med den voldsomme trafik gennem byen. Vi er derfor meget forundrede over, at der i

forbindelse med Planstrategi 2020 ikke er medtaget nogen former for planer for eller
overvejelser om, om konsekvenserne af den Øgede trafikmængde, som man jo må forvente vil
opstå i forbindelse med byudviklingen. Trafikproblematikken er derfor udførligt omtalt i vores
hørringssvar.

Med udsigten til en så stor ændring af Solrød Landsbys geografiske/fysiske omgivelser og status
som landsby har vi peget på, at en dialog mellem kommune og landsbyens beboere er en absolut
forudsætning for en tilfredsstillende gennemførelse.

Nu ved vi, at Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden blev vedtaget på byrådets mØde d. 5.

oktober i år. Vi ved, at alle forslag og synspunkter vedrørende byudvikling i Solrød Landsby

indgår i en samlet vurdering i forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan for Solrød

Landsby - i dette indgår også forslag til opførelse af seniorbolig på Den Lille Gade 2 samt
opførelse af seniorbolig og dagligvarebutik ved Lodden. En sådan helhedsplan ønskes fra
byrådets side udarbejdet i samarbejde med bl.a. landsbyens beboere.

Netop udarbejdelse af en helhedsplan for landsbyen - modsat hovsaløsninger og knopskydning -

har længe været er krav fra vores side ved vores mØder med kommunen. Vi ser det derfor som

en lille sejr for os, at begrebet helhedsplan indgår i beslutningsgrundlaget.

langt så godt. Så selv om der er stilstand pga. af Covid-L9, er der nok at tænke på og tage sig

jeg skal nævne, at vi efter denne officielle del af bystævnet vil komme meget mere ind på

detaljerne i Planstrategi 2020 og Den Grønne dagsorden.

Som nævnt i indledningen har 2020 været et mærkeligt år. Året er jo ikke slut endnu, så vi ved

endnu ikke, om det bliver endnu mere mærkeligt, eller om vi kan se frem til et lille lys i Covid-19
mørket.
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Vi ser frem til, at vi igen kan være sammen i landsbyen til vores hyggelige arrangementer, og at vi

få glæde af de mødesteder, som vi har været i gang med - og stadig arbejder på - at få gjort klar

til nye initiativer. En lille initiativrig gruppe - Trine, Nicoline, Malene, Niels fra landsbyen sammen

med frivillige fra Byttecentralen arbejder på at gøre Materielgården i stand, så vi fremover vil

kunne holde nogle af vores arrangementer d6r.

Vi ville rigtig gerne have lavet en hyggelig juletræstændingsdag for børn og voksne i år, men vi er

stadig i tænkeboks for at finde ud af, om det kan lade sig gøre. Under alle omstændigheder
sørger vi for, at der kommer til at stå et juletræ ved kirken, og at det bliver tændt hver dag i hele
julemåneden.

Jeg har kigget lidt på min beretning fra sidste år. Den indeholdt en hel masse optimistisme om

kommende arrangementer og tiltag i landsbyen. I år er vi ikke pessimister, men vi er nok ikke helt

så optimistisk indstillede som sidste år.

Vi ser det noget mere i retningen af: Vi må se, hvordan det går- og vi håber det bedste. Vi holder

humøret oppe.

Hermed overgiver jeg beretningen til bystævnets behandling.

Solrød den 11. november 2020
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