
 Laugsstyrelsens årsberetning for 2022 
 

Ved sidste års bystævne blev det bemyndiget Laugsstyrelsen, at vi ved førstkommende 
møde selv kunne udpege en Oldermand som afløser for Kirsten Rathmann. Laugsstyrelsen 
valgte mig, Jann Lund, til opgaven, hvilket jeg takker for. Det har været en spændende 
udfordring. 

 

Som vi har talt om på tidligere bystævner, har kommunen siden 2020 arbejdet på en 
udbygning af Solrød landsby og en helhedsplan for vores område, og dette har ligesom de 
foregående år været en af de helt store arbejdsopgaver for laugstyrelsen her i 2022.  

 

Kommunen havde meldt ud med den helt store plan, hvor der skulle bygges både inde i 
landsbyen og ude omkring landsbyen, herunder et stort boligkompleks, som samtidig kunne 
fungere som støjvold langs togbanen. Kommunens oplæg har været debatteret ved flere 
borgermøder, hvor de fleste - hvis ikke alle - deltagere her fra landsbyen tilkendegav, at vi 
ikke var interesseret i den foreslåede voldsomme udbygning og var bange for, at det ville 
ødelægge landsbyens identitet. Mange udtrykte også stor skepsis overfor den manglende 
plan for den øgede trafik, som den ønskede udbygning må forventes at afstedkomme.  

 

Laugsstyrelsen har arbejdet intenst omkring den ønskede udbygning og har undervejs 
inviteret det nye byråd på en guidet rundtur i landsbyen, så de kunne blive bedst muligt klædt 
på til at tage beslutninger om vores del af Solrød Kommune. Vi har desuden indgået i en 
arbejdsgruppe med kommunens byplanlægger og har også haft mulighed for at præsentere 
vores bekymringer og forventninger på et møde med kommunens natur-, klima- og 
planudvalg. Her gjorde vi det klart, at en udbygning af landsbyen med omkring 200 boliger, 
svarende til tæt på en fordobling af landsbyens størrelse, er uacceptabel, at den historiske 
grænse for landsbyen bør bevares, og at helhedsplanen manglede en væsentlig komponent, 
nemlig en løsning på det generelle problem som landsbyen hele tiden har peget på: 
tiltagende trafik gennem landsbyen og trafikstøj.  

 

Kommunens endelige helhedsplan endte heldigvis ud med at blive mindre indgribende for 
vores landsby end det oprindelige oplæg. Det store byggeri langs banen blev udtaget, 
ligesom nye boligområder, som ville have udvasket vores landsbys historiske grænse, hvis 
de var blevet gennemført, blev slettet fra planen i 11. time. Det drejer sig om rammeområde 
393 ved Nordmarksvej og 395 ved Beesager. Det politiske flertal havde medtaget disse 
områder i deres oplæg til beslutning på et af de seneste byrådsmøder. Men! Landsbylauget 
giver ikke op så let, og i fællesskab skrev vi til de enkelte partier og påpegede vores 
indsigelse mod rammeområderne 393 og 395. Vi gjorde det klart, at landsbyens beboerne 
ikke ønsker disse eller lignende udbygninger, som vil ødelægge den historiske grænse mod 
det åbne landskab, og som vil kunne skabe præcedens for yderlige udvidelse af 
landsbygrænsen i fremtiden. Vores personlige henvendelse til de enkelte partier resulterede i 
at vi opnåede et flertal i Byrådet for at trække de to rammeområder 393 og 395 ud af 
helhedsplanen. Dette resultat kan vi alle være stolte af og viser, at når vi samler alle vores 
kræfter - selv når det ser værst ud - kan vi lykkes i fællesskab.  



 

Fremadrettet forestår der nu et stort arbejde med videreudvikling af landsbyen. Her ser 
Landsbylauget frem til at blive inddraget i arbejdet med den forestående ændring af 
lokalplanen for Solrød Landsby, planerne for udbygning af landsbyen, arbejdet med 
støjreduktion og planen for afvikling af trafik gennem landsbyen. 

 

Udover det store arbejde med kommunens helhedsplan for Solrød Landsby, har vi i det 
forgange år på initiativ fra lokalpolitikerne fra Vores Solrød og Havdruplisten deltaget i 
arbejdet med at få oprettet et fælles samlingspunkt for alle landsbyerne i Solrød Kommune. 
Dette skal sikre en fælles og større stemme i kommunen. Der arbejdes i øjeblikket på at stifte 
et Landsbyråd bestående af medlemmer fra de enkelte Landsbylaug. Dette skal være et 
tværorganisatorisk råd, som efter inspiration fra andre kommuner skal sikre landsbyerne en 
større gennemslagskraft i kommunen. 

 

Der har i årets forløb været afholdt otte møder i Laugsstyrelsen. På dagsordenen har blandt 
andet været behandling af de forskellige høringssvar, samt planlægning af byens aktiviteter, 
som jeg nævner senere. Laugsstyrelsen har også diskuteret, hvad skal der til for at få flere 
aktiviteter i byen og i Forsamlingshuset. Derfor udsendte vi tidligere i år et spørgeskema om 
ønsker til kommende aktiviteter, og svarene tilkendegiver helt klart, at Landsbyens borgere 
ønsker flere aktiviteter. Derfor foreslår Laugsstyrelsen, at der oprettes en uafhængig 
arbejdsgruppe, der kan bidrage med at planlægge og afholde aktiviteter. Vi opfordrer derfor 
interesserede til at melde jer. 

 

Juletræstænding 

I modsætning til de to foregående år, har livets gang i landsbyen været tæt på corona-frit og 
uden de restriktioner, vi oplevede i 2020 og 2021. Det har derfor endelig igen været muligt 
for os at afholde fælles arrangementer, som der heldigvis også har været stor tilslutning til. 
Kort efter sidste bystævne inviterede vi til den traditionelle juletræstænding. Desværre 
spændte restriktionerne stadig lidt ben for os dengang, og vi er ærgerlige over, at vi ikke 
kunne afholde det som ønsket.  

 

Fastelavn 

Til gengæld kunne vi et par måneder senere invitere til fastelavn, hvor mange børn deltog. 
Det var dejligt at se forældre, som også tog aktiv deltagelse i arrangementet, grundet 
mandefald i arrangørgruppen. Tak for det. 

 

Sankt Hans 

Her justerede vi en smule på arrangementet i forhold til tidligere år for at tilgodese 
børnefamilierne og få et større fællesskab. Vi opsatte grill og borde/bænke og inviterede alle 
til fælles gril kl. 18:00, hvor man selv kunne medbringe mad og drikkevarer. Bålet blev tændt 
tidligere end sædvanlig, så familier med små børn også kunne være med. Vi talte tæt på 100 
deltagere, så det var absolut en succes, som vi planlægger at gentage. 



Loppemarked 

Der har også været afholdt to loppemarkeder ved kirken i maj og august. Begge markeder 
har været en succes med stor deltagelse, mange stader og pænt besøg. Vejret var heldigvis 
med os begge dage, hvilket formentlig bidrog til det flotte fremmøde. 

 

Landsbyens dag 

Landsbyens Dag blev arrangeret, men desværre blev vi nødt til at aflyse i sidste øjeblik, 
hvilket vi beklager. Vi arbejder allerede nu på konceptet for næste års Landsbyens Dag og 
glæder os til at fortælle mere.  

 

Æblemosteri 

Der har været afholdt mostedage, hvor beboerne i landsbyen kunne moste egne æbler med 
landsbyens udstyr. Der arbejdes på at forbedre faciliteterne, så flere kan få glæde af dette 
initiativ fremover. 

 

Vi slutter af med at konstatere, at vi i Landsbylauget har haft et arbejdsomt år i 
Laugstyrelsen. Vi glæder os især over, at det er lykkes at få politikernes blik ledt hen på 
vores ønsker for fremtiden her i landsbyen og vigtigheden af at inddrage os i udviklingsplaner 
for landsbyen fra start, ikke først når beslutningen er taget.  

 

Med dette overgives beretningen til generalforsamlingen. 

 

Solrød Landsby 15. november 2022 

Beretning fra Solrød Landsby Laugsstyrelse. 
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