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VISIONERNE	  FOR	  SOLRØD	  KOMMUNE	  

KÆRE LÆSER 

Der er valg til byrådet den 21. november 2017. Vi har derfor samlet et stærkt hold på 14 kandidater, 
som er innovative, energiske og passionerede, og vi står sammen om at skabe fremtidens Solrød. Du 
kan læse mere om vores vision i valgprogrammet, der lanceres under sloganet:  

DIT OG MIT SOLRØD 
 

Der har været holdt flere politiske udviklingsworkshops, hvor offentligheden har haft fri adgang. Alle 
i Solrød Kommune har haft mulighed for at deltage - uanset politisk tilhørsforhold. Vi har haft 12 
uafhængige oplægsholdere, som har inspireret os til at tale om drømme, ønsker og forslag til 
konkrete initiativer, der er udmøntet i dette valgprogram. 
 
Solrød er en grøn kommune, hvor vi skaber de bedste betingelser for et godt familie-, arbejds-, 
fritids- og seniorliv. Et sted hvor vi, sammen med det lokale erhvervsliv, skaber glæde med mod til at 
leve i en verden, som er i konstant forandring. 
 
Vi arbejder for at bevare en kommune, som værner om de værdier, generationer har skabt. 
Sikkerhed for alle gennem hele livet - fra sikre skoleveje til trygge seniorboliger og plejecenter. 
 
Gennem vores engagement i det lokale liv, vores mange foreninger og det blomstrende idrætsliv, 
bidrager vi allesammen til vores fællesskab. Derved kan vi skabe et rigt og værdigt liv sammen. 
 
Kort sagt: Vi vil videreudvikle det gode liv med tryghed og fællesskab. 
 
 
Rigtig god læselyst J  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Hörup     Benjamin Lindberg 
borgmester og spidskandidat   formand 
 
 
August 2017 
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TRYGHED 

TRYGHED FOR ALLE 
Solrød	   er	   kendt	   for	   at	   være	   et	   af	   Danmarks	  mest	  
trygge	  steder	  at	  færdes	  og	  bo.	  For	  Venstre	  har	  det	  	  
højeste	  prioritet,	  at	  vi	  fastholder	  denne	  position.	  	  
	  
I	  hele	  Solrød	  Kommune	  skal	  det	  fortsat	  være	  trygt	  
at	  færdes	  i	  det	  offentlige	  rum	  -‐	  for	  børn	  og	  voksne,	  
unge	  og	  ældre	  både	  om	  dagen	  og	  om	  natten.	  	  	  
	  
Venstre	   vil	   arbejde	   for	   alle	   de	   nødvendige	  
initiativer,	   som	   kræves	   for,	   at	   Solrød	   forbliver	   et	  
trygt	  sted	  at	  leve	  og	  bo.	  	  

SAMARBEJDE FREMMER TRYGHEDEN 
Venstre	   vil	   arbejde	   for	   et	   endnu	   tættere	  
samarbejde	   med	   grundejerforeningerne,	   skoler,	  
politi,	  SSP,	  hvor	  vi	  vil	  drøfte,	  hvordan	  vi	  i	  fællesskab	  
kan	  sikre	  borgernes	  tryghed	  og	  tage	  de	  nødvendige	  
initiativer,	  hvor	  det	  er	  nødvendigt.	  	  
	  
Blandt	   disse	   initiativer	   kan	   være	   forebyggelse	   af	  
indbrud	   og	   tricktyveri,	   hindring	   af	   utrygheds-‐
skabende	   adfærd	   i	   det	   offentlige	   rum	   og	   særlige	  
indsatser	   over	   for	   narkotikahandel,	   hærværk	   og	  
graffiti.	  
	  
Vi	   vil	   desuden	   prioritere	   det	   tætte	   samspil	   med	  
Lokalrådet	   i	   Solrød	   Kommune,	   hvor	   politiet,	  
civilsamfundet	   og	   ledelsesrepræsentanter	   fra	  
Solrød	   Kommune	   nyder	   godt	   af	   dette	   formelle	  
samarbejdsforum,	  ligesom	  vi	  vil	  tage	  initiativ	  til,	  at	  
der	   årligt	   holdes	   offentlige	   møder	   om	  
tryghedsskabende	  initiativer.	  

OMGIVELSERNE 

GRØN KOMMUNE 
Vi	   vil	   passe	   på	   vores	   strand,	   grønne	   områder	   og	  
det	   åbne	   land.	  Vi	   vil	   støtte	  og	   styrke	   samarbejdet	  
omkring	   Strandrenselauget,	   hvor	  
grundejerforeningerne	   i	   strandområdet	   og	   Solrød	  
Kommune	  sammen	  sikrer	  en	  ren	  strand.	  

GØR SOLRØD KOMMUNE SMUKKERE OG RENERE 
Det	   er	   af	   største	   betydning,	   at	   hele	   kommunen	  
fremstår	   pænt,	   ordentligt	   og	   indbydende.	   Veje,	  
cykelstier	   og	   fortove	   skal	   være	   velholdte.	   Det	  
samme	   gælder	   beplantningen,	   idet	   det	   fysiske	  
udtryk	  samlet	  set	  bidrager	  til	  at	  skabe	  glæde,	  ro	  og	  
tryghed.	  
	  
Såkaldt	  ”herreløst	  affald”	  bliver	  overalt	  et	  større	  og	  
større	  problem	  i	  verden,	  Vesteuropa	  og	  i	  Danmark.	  
Også	   i	   Solrød	   oplever	   vi	   problemerne	  med	   affald,	  
som	  skæmmer	  vores	  bymidter,	  stier	  og	  veje.	  	  
	  
Vi	   kan	   ikke	   løse	   hele	   verdens	   affaldsproblemer,	  
men	  vi	  kan	  i	  det	  mindste	  rydde	  op	  efter	  os	  selv.	  
Venstre	   vil	   arbejde	   for,	   at	   daginstitutioner,	  
folkeskoler	   og	   foreninger	   får	   større	   	   fokus	   på	   at	  
lære	   børn	   og	   unge	   at	   lægge	   affald	   i	  
affaldsbeholdere	  og	  skraldespande.	  

VI TAGER LOKALT ANSVAR FOR KLIMA OG 
MILJØ 
Solrøds	   profil	   skal	   fortsat	   være	   grøn	   og	   innovativ.	  
Vi	   vil	   fortsætte	   med	   at	   have	   fokus	   på	   energi-‐
omstilling	   og	   energirenoveringer	   til	   gavn	   for	  
borgere,	   virksomheder,	   miljøet	   –	   og	   ikke	   mindst	  
økonomien.	  Solrød	   Biogas	   har	   vist	   sig	   at	   være	   en	  
kæmpe	   succes,	   og	   i	   Venstre	   ønsker	   vi	   at	   udbygge	  
biogasanlægget	   til	   også	   at	   omfatte	   komposterbar	  
dagrenovation,	   hvorved	   vi	   genanvender	   mere	   af	  
affaldet	   –	   gør	   affaldet	   til	   ressourcer	   –	   og	   dermed	  

DIT	  OG	  MIT	  SOLRØD	  
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får	  produceret	  mere	  biogas,	  der,	   som	  vedvarende	  
energikilde	   efterhånden	   skal	   fortrænge	   fossile	  	  
brændstoffer	   (kul,	   olie	   og	   gas)	   og	   reducere	   CO2-‐
udledningen.	  
	  	  
Vi	   vil	   skabe	   bæredygtig	   vækst	   med	   fokus	   på	  
mulighederne	  i	  den	  cirkulære	  økonomi.	  

BEDRE AFFALDSHÅNDTERING 
De	  skraldespande,	  som	  findes	   i	  Solrød	  Kommune	  ,	  
skal	  erstattes	  af	  intelligente	  affaldsbeholdere,	  som	  
er	   større	   og	   holder	   bedre	   på	   affaldet,	   så	   det	   ikke	  
spredes	  af	  vind,	  vejr	  og	  fugle.	  	  

GADEBELYSNING 
Venstre	   vil	   sørge	   for,	   at	   det	   bliver	   undersøgt,	  
hvordan	  nye	  teknologier	  kan	  gøre	  det	  muligt	  at	   få	  
gadebelysning	  hele	  natten	  f.eks.	  ved	  dæmpning	  af	  
belysningen	   i	   de	   nattetimer,	   hvor	   belysningen	   nu	  
er	   slukket	   eller	   ved	   at	   lade	   hver	   anden	   lyskilde	  
være	  tændt	  i	  de	  pågældende	  nattetimer.	  På	  denne	  
måde	   vil	   der	   være	   lys	   uden,	   at	   energiforbruget	  
stiger,	   og	   klima	   og	   miljøpåvirkningen	   vil	   være	  
neutral.	  	  
	  

KOMMUNEN 

GENSIDIG RESPEKT GIVER SAMMENHOLD 
I	  Solrød	   lever	  vi	  efter	  danske	  normer,	  og	  vi	  har	  en	  
grundlæggende	   forventning	   om,	   at	   alle	   ønsker	   at	  
bidrage	  til	  det	  lokale	  samfund.	  
	  
Vi	   byder	   alle	   nye	   medborgere	   velkomne	   og	  
forventer,	   at	   de	   respekterer	   de	   love,	   normer	   og	  
regelsæt,	   som	   vi	   har	   opbygget	   gennem	  
generationer.	  	  
	  
Det	   handler	   om	   det	   personlige	   ansvar	   –	   frihed,	  
frisind	  og	  fællesskab	  –	  som	  vi	  vægter	  meget	  højt.	  
Vi	   vil	   fortsat	   støtte	   som	   f.eks.	   	   frivillige	   til	  
lektiehjælp,	  der	  	  allerede	  er	  en	  realitet	  i	  dag.	  
	  
Desuden	   vil	   vi	   støtte	   initiativer	   som	   voksen-‐
mentorer,	   som	   kan	   hjælpe	   de	   unge	   med	   lektier,	  

med	  at	  udvikle	  et	  godt	   sprog	  og	  med	  at	   vise	  dem	  
en	  positiv	  retning	  i	  livet.	  

EN SELVSTÆNDIG KOMMUNE 
Undersøgelser	  viser,	  at	  borgerne	  er	  glade	  for	  at	  bo	  
i	   en	   lille	   kommune	   som	   Solrød,	   hvor	   der	   er	   kort	  
afstand	   til	   politikerne	   og	   dermed	   beslutningerne.	  
Vi	   går	   derfor	   til	   valg	   på,	   at	   Solrød	   forbliver	   en	  
selvstændig	  kommune.	  

DEN HØJE ANDEL AF PRIVATE BOLIGER SKAL 
BESTÅ  
Solrød	   Kommune	   er	   kendetegnet	   ved	   at	   have	   en	  
høj	   andel	   af	   ejerboliger,	   og	   det	   niveau	   vil	   vi	  
fastholde	   i	   takt	   med,	   at	   de	   sidste	   bolig-‐
udviklingsområder	   i	   kommunen	   bliver	   en	   realitet.	  
Det	   har	   i	   praksis	   vist	   sig	   at	   være	   det	   bedste	  
fundament	   til,	   at	   Solrød	   er	   kendt	   som	   ”et	   grønt	  
smørhul”,	  hvor	  det	  er	  rart,	  godt	  og	  trygt	  at	  bo.	  

FRIT VALG FOR BORGERNE 
Vi	   er	   en	   del	   af	   en	   liberal	   familie,	   hvor	  
grundholdningen	   tager	   afsæt	   i	   det	   enkelte	  
menneskes	   personlige	   frihed	   og	   retten	   til	  
selvbestemmelse.	  Vi	  vil	  værne	  om	  denne	  frihed,	  og	  
vi	  vil	  konstant	  have	  fokus	  på	  at	  sikre	  valgfrihed	  for	  
vores	   borgere,	   hvor	   det	   er	   muligt.	   Vi	   er	   alle	  
forskellige,	   og	   det	   gælder	   også	   borgerne	   i	   Solrød	  
Kommune.	   Det	   bedste	   tilbud	   for	   den	   enkelte	   vil	  
være	  det,	  der	  er	  tilpasset	  den	  enkelte,	  og	  som	  man	  
selv	  har	  valgt.	  

VENSTRE ER GARANT FOR ET BREDT POLITISK 
SAMARBEJDE I SOLRØD KOMMUNE 
Venstre	   vil	   fastholde	   det	   tætte	   og	   frugtbare	  
samarbejde	  til	  gavn	  for	  borgerne,	  der	  i	  en	  årrække	  
har	   præget	   byrådets	   mange	   partier	   og	   lister	   i	  
Solrød	  Kommune.	  	  
Det	   er	   vigtigt	   for	   os	   at	   stå	   på	   den	   historiske	  
tradition	  om	  det	  samarbejdende	  byråd.	  	  
	  
Vores	   vilje	   til	   at	   samarbejde	   baserer	   sig	   på	  
mottoet:	   ”De,	   som	   tager	   politisk	   ansvar,	   får	  
indflydelse”.	  
Dog	   vil	   viljen	   til	   at	   samarbejde	   aldrig	   overskygge	  
vores	   politiske	   idealer	   eller	   udviske	   de	   reelle	  
politiske	  meningsforskelle. 
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ØKONOMI 

FINANSIERING AF KOMMUNENS BUDGET 
Vi er i Venstre meget opmærksomme på, at 
salget af jord i Solrød Kommune har givet 
økonomisk mulighed for at udbygge 
daginstitutioner, skoler og plejecenter til 
glæde for alle borgere i kommunen. Denne 
mulighed for at bidrage til kommunens budget 
vil være mere begrænset i fremtiden, idet 
staten i dag forbyder, at landzonejord 
omdannes til erhvervs- og boligområder. 
 
Venstre vil arbejde for, at Staten giver bedre 
muligheder for, at Solrød Kommune i 
fremtiden selv kan bestemme kommunens 
fremtidige udvikling. 
 
Venstre har allerede – sammen med det 
øvrige byråd - taget rettidige initiativer til at 
undersøge yderligere muligheder for at 
udvikle Solrød Kommunes fremtid med flere 
nye borgere, som kan bidrage til vores fælles 
økonomi. 
 
Venstre vil ihærdigt arbejde for at fastholde 
muligheden for udbygning af kommunen, og vi 
vil have fokus på at få flere tilflyttere til 
kommunen.  

UDLIGNINGSORDNINGEN 
Solrød Kommune bidrager med et 3-cifret 
millionbeløb årligt til andre kommuner i 
Danmark via de såkaldte kommunale 
udligningsordninger. Det er flere penge, end 
vi bruger til folkeskolen – kommunens største 
udgiftsområde. 
Det er mange penge, og selvom det er en sag 
for Folketinget at bestemme, så vil vi arbejde  
 

intensivt på at få gjort udligningsordningerne 
mere retfærdige. 

SKAT 

Venstre har gennem hele Solrød Kommunes 
historie været garant for orden og redelighed 
i kommunens økonomi. Det arbejde har været 
grundlaget for en relativt lav skat - 
sammenlignet med Danmarks øvrige 
kommuner.  
 
Det samlede skattetryk i 2017 betyder, at vi 
har den 13. laveste af Danmarks 98 
kommuner1 – 12. laveste grundskyld samt 16. 
laveste personskat.  
 
Denne skattepolitik vil Venstre fortsætte med 
i den kommende valgperiode, og vi  vil fortsat 
arbejde for at kunne nedsætte personskat og 
grundskyld - uden at kommunens service 
bliver forringet.  

DÆKNINGSAFGIFT FOR ERHVERVSEJENDOMME 
Hvad angår den særlige erhvervsskat – 
dækningsafgiften – som gælder i de fleste 
kommuner i Hovedstadsområdet, er vi i Solrød 
fortsat den første kommune syd for 
København, som ikke har indført denne ekstra 
erhvervsskat. 
Venstre vil fortsat arbejde for, at 
dækningsafgift på erhvervsejendomme ikke 
bliver indført i Solrød Kommune. 

                                                             
1 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, 2017 

ØKONOMI,	  SKAT	  OG	  ERHVERV	  
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ERHVERVSLIVET 

EN FORUDSÆTNING FOR VELSTAND 
Erhvervslivet i Danmark er forudsætningen for 
vores velstand. Her skabes der økonomisk 
udvikling, arbejdspladser og dermed 
fundamentet for vores velfærdssamfund.  
Uden erhvervslivet er der intet økonomisk 
grundlag for de store kerneområder som 
dagpasning, skoler, sundhed, ældrepleje og 
infrastruktur.  

PARTNERSKAB MED DET LOKALE ERHVERVSLIV 
Venstre i Solrød ønsker at skabe et 
velfungerende partnerskab med det lokale 
erhvervsliv og deres respektive 
organisationer, og det vil vi realisere ved at 
gennemføre vores erhvervspolitiske 
mærkesager. 

DE BEDSTE RAMMER FOR ERHVERVSLIVET 
Solrød er ikke – og skal ikke være - en stor 
industri- og erhvervskommune, men for 
Venstre i Solrød er det fundamentalt at sikre 
de bedste rammer for erhverv,  håndværk og 
iværksætteri for eksisterende som kommende 
virksomheder.  
 
Venstre vil i den kommende valgperiode 
yderligere fokusere på at skabe og støtte 
virksomhedernes etablerings- og vækst-
muligheder. Dels vil vi forbedre og 
understøtte de generelle vilkår og dels 
fokusere på at effektivisere kommunens 
arbejdsprocesser. Dette i god dialog med 
nuværende og kommende virksomheder, så 
virksomhederne hurtigere og smidigere kan 
omsætte deres planer i praksis.  
 
Venstre vil undersøge muligheden for at få 
ISO-certificeret alle erhvervsrettede og 
tekniske arbejdsprocesser i kommunen til 
gavn for erhvervslivet og dermed kommunens 
økonomi.  
 

Vi vil i den kommende periode skabe en 
specialiseret indgang til kommunen for 
virksomhederne, så deres medarbejdere har 
et særligt kontaktpunkt i kommunens 
administration. På den måde lettes 
virksomhedernes dialog med offentlige 
forvaltning til gavn for alle parter.  
 
Venstre vil styrke dialogen og 
kommunikationen mellem erhvervslivet og  
Solrød Kommune. Vi vil  –arbejde for, at der 
kan dannes et velfungerende erhvervsråd.  

IVÆRKSÆTTERI  
For at fremme iværksætteri mest muligt vil 
Venstre arbejde for, at der bliver dannet et 
lokalt vækstforum og iværksætterråd. Solrød 
Kommune har brug for at sikre, at iderigdom, 
passion og viden bliver til økonomisk vækst og 
– ikke mindst – til arbejdspladser i kommunen.  
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DET GODE UNGDOMSLIV 

ET STED FOR DE UNGE 
Venstre vil arbejde for at skabe et fast 
samlingssted for Solrøds unge, gerne med 
inddragelse af de unge selv. Et sted til 
udfoldelse af samvær, kultur, spil og musik. 

UDVIKLING AF SOLRØDS UNGEFORUM 
Vi ønsker at udvikle, styrke og forny ideen med 
Ungeforum, så endnu flere unge får lyst til at 
deltage aktivt og engagere sig i udviklingen af 
ungdomslivet i Solrød Kommune. 

FLERE UNGDOMSBOLIGER 
I Solrød Kommune kan der være behov for flere 
ungdomsboliger. Venstre ønsker nemlig at 
beholde de unge i kommunen, når de er under 
uddannelse for på den måde at fastholde de 
unges tilknytning til Solrød senere i livet. 

DET GODE FAMILIELIV 

VIDEREUDVIKLING AF SOLRØDS BYRUM 
Venstre vil arbejde for at udvikle naturlige 
opholdssteder og frirum i Solrød Kommune. 
Stranden er et unikt aktiv for Solrød Kommune, 
og med nænsom udvikling kan vi bevare 
stranden som et aktiv. Kilen ved Solrød 
Gymnasium, Aktivitetszonerne Voldsom Omvej 
og Fiskebroen i Havdrup er også gode eksempler 
som indbyder til aktivitet og leg.  

HØJ KVALITET I DAGINSTITUTIONER OG 
DAGPLEJE 
For at sikre forældre og børnene en tryg 
hverdag vil Venstre arbejde for at fastholde den 
bedste kvalitet i vores børnepasning, såvel de 

integrerede institutioner som vores mindre 
børnehaver og dagplejer.  
 
Vi vil fortsat sikre sammenhængen mellem 
kapacitet og behov. Derfor har byrådet 
besluttet at bygge nye integrerede 
daginstitutioner Lindebo, Havdrup Vest og 
Bølgen II, Solrød Strand.  

ET GODT SKOLELIV 
Også i vores skoler er det Venstres mål at skabe 
den bedste trivsel og tryghed for børn, forældre 
og lærere.  
Vores skoler vurderes objektivt til at være nogle 
af de bedste i landet, og vi bestræber os til 
stadighed på, at vores skoler prioriteres højt, så 
vores børn får den bedste start i livet.  
 
Venstre vil - i samarbejde med skolernes 
ledelser, lærere, forældre og elever - sætte 
fokus på, at skolernes høje faglige niveau 
fastholdes, så eleverne bliver godt rustede til at 
møde kravene i en verden, hvor viden og 
uddannelse er altafgørende.  
 
En vigtig del af en moderne folkeskole er gode 
fysiske rammer, og det har Venstre prioriteret i 
mange år ved udbygning og renovering af 
Havdrup Skole, Munkekærskolen og 
Uglegårdskolen. Venstre vil også i fremtiden 
prioritere de bedst mulige rammer for vores 
skolebørn.  
 
Digitalisering og nye teknologier er styrende for 
fremtidens kompetencekrav. Derfor foreslår 
Venstre, at IT-skaber-kompetencer og -kodning 
indarbejdes som en del af folkeskolens 
undervisning. 

DET	  BEDSTE	   LIV	  FOR	  SOLRØDS	  UNGE,	  
FAMILIERNE	  OG	  SENIORERNE	  
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STYRKELSE AF UNGDOMSUDDANNELSERNE 
Det er vigtigt, at vores folkeskole har fokus på 
såvel det almene gymnasium som 
erhvervsuddannelserne. Derfor ønsker vi et 
langt tættere samarbejde mellem skolerne og 
de private virksomheder. Det giver mulighed for 
virksomhedsbesøg og inddragelse af 
virksomhederne i skolen. 
 
Vi skal sikre større fokus på de tekniske og 
håndværksmæssige uddannelser, der gennem-
føres på et højere niveau – gerne gymnasialt.  
 
Solrød Gymnasium er en meget vigtig 
ungdomsinstitution  for Solrød Kommune, og vi 
ønsker et tættere samarbejde og partnerskab 
mellem kommunens grundskoler og Solrød 
Gymnasium. 

DET GODE SENIORLIV 

VI SKAL NYDE LIVET – HELE LIVET! 
Venstre vil videreudvikle forudsætningerne for 
en værdig og aktiv tilværelse i Solrød Kommune 
for vores ældre medborgere, uanset om de er 
selvhjulpne og aktive, eller de har behov for 
støtte og hjælp. 
 
Derfor vil vi støtte og fremme aktiviteter for 
kommunens seniorer.  

ADGANG TIL KOMMUNENS FORSKELLIGE 
FRITIDSTILBUD PÅ EN LET OG TILGÆNGELIG 
MÅDE 
Vi vil forsat arbejde for at understøtte de 
frivillige initiativer i Solrød – eksempelvis 
Besøgsvennerne, Aktivitets- og Frivilligheds-
centret, hjælp til at kunne bruge  ny teknologi 
og ikke mindst en fortsættelse af de populære 
60+ aktiviteter. 

EGET HJEM ELLER GOD OG OMSORGSFULD 
PLEJE 
Venstre støtter, at vores borgere kan blive 
længst muligt i eget hjem, hvis de magter det 
og ønsker det.  

Aktiv pleje til de borgere der har behov for 
hjælp, så det letter den daglige tilværelse, og 
forbedrer borgernes livskvalitet – det kalder vi 
egnede hjem.  
 
Derfor ønsker vi  at gøre Akut Team til et fast 
tilbud i Solrød.  

FREMTIDSSIKRET PLEJECENTER  
Plejekrævende borgere skal behandles på en 
værdig måde, hvad enten de bor i egen bolig på 
plejecentret eller andet sted i kommunen. 
 
Venstre er garant for god og omsorgsfuld pleje 
på Solrøds Plejecenter Christians Have.  
 
Plejeboliggarantien giver borgeren den 
nødvendige tryghed, der er med til at skabe en 
værdig tilværelse.  
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DET BEDSTE IDRÆTSLIV 

SEPTEMBER SOM ”IDRÆTSMÅNED” 
Venstre vil arbejde for, at der hvert år i 
september måned laves introduktion til 
kommunens idrætsforeninger for børn i 
indskolingen (0. – 3. klasse).  Tilbuddet kan 
f.eks. være alle fredage i september i 
tidsrummet 14:00 – 17:00, hvor den enkelte 
skole og SFO følger børnene til 
idrætsfaciliteterne, og hvor idrætsforeningerne 
sørger for program og instruktører. 

NY HAL VED SOLRØD IDRÆTSCENTER 
Venstre vil arbejde for, at kapaciteten ved 
Solrød Idrætscenter udvides i 2019, og at det 
sker med størst mulig inddragelse af 
idrætsforeningerne. Inddragelsen kan omfatte 
afklaringen af behovet for en ny hal, mindre 
sale, depotplads, omklædningsfaciliteter og 
vedligeholdelse med mere. 

KUNSTGRÆS I HAVDRUP 
Et rigt idrætsliv er vigtigt i hele Solrød 
Kommune, og derfor vil Venstre arbejde for, at 
der også etableres en kunstgræsbane ved 
Havdrup Idrætscenter. 

KLUBFACILITETER  
Venstre ønsker, at der etableres fælles 
klublokaler for foreningerne i Solrød 
Idrætscenter, og at Solrød Idrætscenter i højere 
grad afspejler foreningerne og foreningernes 
identitet, som det kendes fra Havdrup 
Idrætscenter og Jersiehallen. 

DET BEDSTE 
FORENINGSLIV 

FACILITETER VED ØSTRE STRANDVEJ 
Vores strandområde indbyder til alle former for 
vandsport.  
 
Venstre vil arbejde for, at der etableres et 
fælles hus for sports- og foreningsaktiviteter 
ved stranden, så denne del af vores idrætsliv 
får de bedste betingelser  

BRUGERRÅD 
Venstre vil arbejde for, at der etableres 
brugerråd på de større idrætssteder, hvor flere 
foreninger anvender samme facilitet i første 
omgang konkret i Solrød Idrætscenter. 

EN NEM OG ENKEL ADGANG FOR 
FORENINGERNE 
Venstre vil arbejde for at sikre foreningerne 
nemmere adgang til kommunen ved kun at have 
ét kontaktpunkt.  

DET	  BEDSTE	   IDRÆTS-‐	  OG	   FRITIDSLIV	   I	  
ØSTDANMARK	  
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VENSTRE VIL GØRE DET 
GODE LANDSBYLIV END-
NU BEDRE 

Landsbyerne skal stadig være landsbyer, men 
Venstre vil sætte et servicetjek af landsbyernes 
lokalplaner på byrådets dagsorden. Vi vil især 
have fokus på, at det også i landsbyerne skal 
være muligt at benytte nutidige 
byggematerialer, såvel som tidssvarende 
konstruktioner. 
 
Et servicetjek skal også undersøge og 
understøtte landsbyernes muligheder for at 
udvikle nye former for bofællesskaber f.eks. 
”Oldekoller” i de eksisterende ejendomme, og 
den enkelte landsby skal kunne vælge en klar 
grøn energiprofil. 

TRAFIKREGULERING OG KOLLEKTIV TRAFIK 
Vi vil arbejde for, at den gennemkørende trafik 
i landsbyerne reduceres – det kan f.eks. være 
med hastighedsbegrænsende foranstaltninger og 
bedre skiltning som leder trafikken udenom 
landsbyerne. En fælles kampagne kan skabe 
forståelse for vores ønske om færre biler og 
lavere hastigheder gennem landsbyerne. 
 
Venstre vil udbrede kendskabet til og brugen af 
Flextrafik, ligesom vi vil være åbne over for 
økonomiske trafikløsninger som udvider 
dækningen i landsbyerne – som f.eks. førerløse 
busser. 

SOLRØD SOM CYKLISTKOMMUNE 
Solrød kommunes stisystemer skal bindes 
sammen, og Venstre vil arbejde for, at der 
etableres en cykelsti mellem Kr. Skensved og 

Naurbjerg, og undersøge muligheden for at 
etablere cykelsti i Jersie landsby. 

NATURLIV 

Solrød Kommune har en fantastisk natur med 
nogle helt særlige naturperler.  Dem skal vi 
passe på, og det er vi særligt opmærksomme på 
i Venstre 

NATUR OG NATURPERLER 
Venstre vil fortsat arbejde for, at der på alle 
niveauer passes bedre på vores natur og 
naturperler. En indsats kan være kampagner i 
institutioner og skoler for at øge fokus på ren 
natur og mindre skrald.   
 
Venstre vil også arbejde for, at vi med fælles 
naturplatform eller frivillige naturvejledere 
øger kendskabet til og brugen af stranden, 
Kalkgraven, naturruterne og meget andet. 

BORGERINITIATIVER  
Venstre vil arbejde for en ”Friluftspulje”, som 
skal understøtte forskellige borgerinitiativer – 
det kunne f.eks. være støtte til et Bakkelaug 
med højlandskvæg i Havdrup eller en ”åben” 
spejderhytte ved Gokartbanen ved Jersie 
Strand. 

BYLIV 

Venstres ambition er fortsat at udvikle vores 
byer med størst mulig omtanke. 
Udvikling af vores byer er en nødvendighed, 
men vi skal hele tiden huske på det gode, vi 
har.  Det gode og trygge Solrød må ikke sættes 
over styr. 
 

LANDSBYLIV,	  NATURLIV	  OG	  BYLIV	  
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Vi vil også fortsætte udviklingen af vores 
byområder. Udviklingen skal fortsat være 
parcelhuse og tæt/lav bebyggelse, men dog 
med mulighed for bymæssig fortætning, hvor 
det virker naturligt. Byudviklingen skal også 
indeholde en plan for forskønnelse af vores 
grønne områder og stisystemer. 

HANDELSLIV 
Venstre vil arbejde med udvikling af Solrød 
Center, så vi får flere specialbutikker og ingen 
tomme butikker. En mulighed kunne være mere 
fokus på at markedsføre og udvikle 
formuleringen ”torvegade” frem for ”center”, 
samt flere  boliger omkring samt i torvegaden. 
Placering af nogle af kommunens institutioner 
mv. for at skabe aktivitet og liv kunne også 
indgå. 
Vi vil understøtte udviklingen i Havdrup 
bymidte, stationsplads og handelsliv  

TRAFIK 
Venstre vil fortsat arbejde for, at der etableres 
en Trylleskov Strand Station på S-togslinjen, og 
at S-togets og Lille Syds rettidighed bliver 
prioriteret af DSB og Banedanmark. 
 
Gennemkørende trafik skal ske på motorvejen 
og ad Roskildevej.  



 

 

 
 


