
Det bedste sted 
at leve og bo i hovedstadsområdet

SOLRØD KOMMUNE



Velkommen 
til Solrød 
Kommune

Vidste du, at
der bor ca. 22.000 borgere i Solrød Kommune, og befolkningsprognosen 
viser, at tallet er stigende.
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Bo godt og trygt tæt på storbyens puls

Knap en halv time fra Rådhuspladsen i København ligger Solrød 
Kommune. Omgivet af enestående natur og med en af Sjællands 
smukkeste badestrande er det et sted, der blandt andet henvender 
sig til den aktive børnefamilie, der gerne vil leve og bo i en dynamisk 
kommune i hovedstadsområdet. 

Borgerne i Solrød Kommune oplever et 
godt og trygt hverdagsliv. Vi har nogle af 
landets bedste folkeskoler og institutioner 
med pasningsgaranti. Vi har et stærkt 
foreningsliv og nærhed til daglige 
indkøbsmuligheder og storbyen, som det 
takket være en veludbygget infrastruktur 
er nemt at komme til og fra.

Det er muligt at bosætte sig centralt i en 
af byerne tæt på gode indkøbsmuligheder 
og i en af vores seks landsbyer, der 
har hvert sit unikke særpræg og sjæl. 
Variationen mellem by og land giver 
grundlag for at bosætte sig forskelligt 
‒ nogle vælger at bo i centrum tæt på 
indkøbsmuligheder, mens andre bosætter 
sig i naturen, hvor roen har førsteprioritet.

Vi oplever at mange, der er flyttet fra 
kommunen ‒ for eventuelt at studere ‒
vender hjem og bosætter sig. 

Når først man har prøvet at bo i Solrød 
Kommune, ønsker man ikke at flytte 
igen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen 
til Solrød Kommune!

Venlig hilsen

Niels Hörup (V)
Borgmester
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KØBENHAVN

KØGE

ROSKILDE

Vidste du, at

Solrød Kommune er beliggende midt i et 
stort, sammenhængende udviklingsområde 
og har en god strategisk placering i forhold til 
Øresundsregionen og Greater Copenhagen?

Ønsker du at vide mere om 
Greater Copenhagen, kan 
du scanne QR-koden og 
komme direkte ind på siden 
greatercph.dk

HAVDRUP SOLRØD

Central beliggenhed på Sjælland

Solrød Kommune har en 
central beliggenhed i forhold 
til København og det øvrige 
Sjælland.
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Boligselskabet Domea Solrød 
opfører 71 almene kvalitetsboliger 
i Trylleskoven.
Forventet indflytning i 2018.

Boligselskabet Domea Solrød 
opfører 40 almene kvalitetsboliger 
i Havdrup. 
Forventet indflytning i 2018.

Villabyernes Boligselskab 
i Solrød består af 565 almene 
kvalitetsboliger.

Boligselskabet Domea Solrød og 
Villabyernes Boligselskab benytter 
Domea.dk til administration, udlejning, 
byggeri og drift.

Boligselskabet Domea Solrød består af 272 almene kvalitetsboliger

Udlejning og venteliste 
www.domea.dk 
76 64 64 64

Attraktive almene kvalitetsboliger i Solrød Kommune



Takket være en velfungerende infrastruktur ‒ som løbende bliver udbygget ‒ er det nemt 
at komme rundt i kommunen og til de nærliggende byer som eksempelvis Køge, Greve, 
Roskilde og København.

UNIVERSITETSSYGEHUS I KØGE
Med det nye universitetssygehus i Køge følger 
arbejdspladser og en opgradering af den ellers 
veludbyggede infrastruktur, der betyder endnu hurtigere 
fremkommelighed  ̶  blandt andet med etableringen af 
en højhastighedsbane mellem København og Ringsted 
og udvidelse af Køge Bugt Motorvejen.
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Enestående natur 
tæt på hovedstaden
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Tjørnely 11 • 2680 Solrød Strand 

Tlf.: 40 30 26 80 
mail@kkogsonner.dk • www.kkogsonner.dk

Tømrer- og snedkermestre

Vi sætter fokus på et godt håndværk, og vi udfører 
en bred vifte af tømrer- og snedkeropgaver Solrød Byvej 55

2680 Solrød Strand

Tlf.: 20 77 91 04
rr.j@mail.dk

Malerfirma 
Rene Jensen



Med en af Sjællands smukkeste 
badestrande, Karlstrup Kalkgrav og et 
mangfoldigt dyreliv ved blandt andet 
Karlstrup og Jersie moser kan vi i Solrød 
Kommune præsentere en ganske unik 
natur.

Alle borgere i kommunen skal have let 
adgang til spændende naturoplevelser. 
Derfor har vi blandt andet sikret gode 
stiforbindelser ud i og rundt i naturen, 
som eksempelvis Kløverstier, Hjertestier 
og Hedebostien, der er en rekreativ 
stiforbindelse fra Køge Bugt til Roskilde 
Fjord. De mange gode stiforbindelser 
indbyder til bevægelse i det fri i form af 
løbe-, gå- og cykelture.

Staunings Ø og Gl. Havdrup Mose er udpeget 
af EU som henholdsvis habitatområde (Natura 
2000) og fuglebeskyttelsesområde?

Vidste du, at
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Lindeholmen 10 
2680 Solrød Strand 

Tlf.: 40 26 16 20
 

E-mail: info@malerdj.dk  
www.malerdj.dk

Malermester
Dennis Jørgensen

Vi sætter farver på tilværelsen omkring dig

Vi har mere end 30 års erfaring og tilbyder løsninger på malerarbejde både inde og ude. 
Vi har sans for detaljerne og er omhyggelige fra planlægning til rengøring.
Vi tilbyder grundig rådgivning om farver, maling og vedligeholdelse.

Professionelt malerarbejde kræver viden. Derfor sørger vi for at være opdaterede om den 
nyeste udvikling i teknikker og produkter. Det sikrer dig et smukt og holdbart resultat.



Vidste du, at
kystlinjen ud til Køge Bugt i Solrød 
Kommune er seks km lang?
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KLIMATILPASNING
Vi har udarbejdet en risikostyringsplan 
for oversvømmelser fra Køge Bugt. 
Derfor skal al udvikling af stranden og 
dens faciliteter tage højde for eventuel 
klimatilpasning og tage hensyn til 
strandens særegne natur.

Stranden
Vi har en af Sjællands bedste badestrande, 
som er noget ganske særligt med sin særegne 
natur og børnevenlige sandstrande.
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Solrød
- en bosætningskommune

Solrød Kommune er i overvejende grad en bosætningskommune, hvor 
kombinationen af at bo i naturen og tæt på storbyen gør området til et 
attraktivt sted at bo.

Variationen mellem de enkelte bysamfund og landejendomme giver grundlag for flere 
måder at bosætte sig på. Som byer er Havdrup og Solrød vidt forskellige, hvilket 
tiltrækker forskellige typer af købere. Ligeledes er huspriserne meget forskellige, og 
man kan naturligvis eje, bo til leje eller alment alt efter, hvad der passer ens behov.

FOKUS PÅ BYUDVIKLING
Ejendomsmæglerne i Solrød Kommune har 
travlt og forventer stigende salg af boliger 
hen over de kommende år, ikke mindst fordi 
København har vækst i boligsalg og pga. 
etableringen af universitetssygehuset i Køge. 
Derfor har vi hele tiden øje på områder, hvor 
vi kan realisere nye boligområder, så vi kan 
tilbyde fremtidige borgere et varieret og 
attraktivt boligudbud.

Vidste du, at

cirka 80 % af boligerne i 
kommunen er ejerboliger mod 66,9 
% på landsplan?

Vidste du, at
95,9 % af kommunens befolkning bor 
i bymæssig bebyggelse?
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Tømrer - Snedker

Storentrepriser

Hovedentrepriser

www.she-as.dk - 5614 0931
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Ankerhusvej 107
2680 Solrød Strand
Tlf.: 56 14 35 70
Bil: 40 14 35 70
thunberg-entreprise@mail.dk 
www.thunbergentreprise.dk

 Jord
 Beton
 Kloak
 Asfalt
 Brolægning

Aut. kloakmester



Historie, fællesskab 
og hygge
- ægte landsbystemning

Der er seks attraktive landsbyer i Solrød 
Kommune: Gl. Havdrup, Jersie, Karlstrup, Kirke 
Skensved, Naurbjerg og Solrød Landsby. Alle 
seks landsbyer emmer af historie og har trods 
udvikling og tendenser i tiden bevaret deres 
landsbyudseende.

I landsbyerne finder man små lokale samlingssteder, 
engageret frivillighed, nærhed, fællesskab og smukke 
byer med bevaringsværdig kulturhistorie og arkitektur. 
I landsbyerne er der højt til loftet, hygge, tryghed, 
samhørighed og natur lige uden for hoveddøren.

Befolkningssammensætningen i landsbyerne er 
mangfoldig – her bor børnefamilier side om side med 
ældre borgere, som enten har boet her hele livet eller er 
flyttet hertil fra København for at finde fred og ro. 

Vidste du, at
da Solrød landsby nævnes 
første gang i 1340, hed 
den Solryth? ”Sol” er en 
sump og ”Ryth” betyder 
rydning. Byens navn er 
altså Rydningen i Sumpen.
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Lundgaard ApS  •  Skovparken 18  •  2680 Solrød Strand  •  Kontor: 46 15 05 55  •  Mobil: 20 61 88 55  •  www.lundgaard-ts.dk



Solrød har nogle af landets bedste skoler og dagtilbud. En opgørelse fra Cepos viser, at Solrøds skoler ligger i 
toppen, når det gælder undervisningseffekten. Og kommunens egne tilfredshedsundersøgelser bekræfter, at 
et stort flertal af forældrene er glade for børnenes skoler – især når det gælder det faglige udbytte. 

Daginstitutionerne i kommunen er også populære, og f.eks. er der tilbud om at sende sine børn i 
naturbørnehave midt i en plantage med skov og frugttræer, som der bliver spist, plukket, skrællet, 
syltet, bagt og kogt fra i løbet af hele frugtsæsonen.
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SOLRØD
GYMNASIUM

Følg drømmen i et nært og 
rummeligt ungdomsmiljø. 

Her står høj faglighed, god elevtrivsel 
og kreative processer altid i centrum.

Find os på www.solgym.dk, Facebook og Instagram



Stærkt foreningsliv 
og mange frivillige

Kvalitet i hverdagen handler blandt andet om 
sundhed og trivsel. Derfor har vi fokus på, at alle 
borgere – uanset aktivitetsniveau – skal leve et sundt 
hverdagsliv. 

Det er vigtigt for os, at borgernes fysiske og mentale 
sundhed er i top. Derfor sikrer vi et varieret foreningsliv med 
et bredt udvalg af aktiviteter. Ud over at være engageret i 
foreningslivet vælger mange af borgerne at holde sig aktive 
i naturen med f.eks. løbe-, gå- og cykelture. Vi har derfor 
sørget for, at byens rum og naturen indbyder til aktiv 
udfoldelse og derved understøtter de mange fællesskaber.

Vidste du, at
der er et rigt foreningsliv i Solrød Kommune 
med over 11.000 organiserede medlemmer i 
kommunens idræts- og fritidsforeninger, hvilket 
vil sige, at mere end halvdelen af kommunens 
borgere er medlem af en forening?
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Vi støtter idrætten i Solrød Kommune

Team Solrød er en klub for erhvervsvirksomheder,  
organisationer og enkeltpersoner, der støtter op om 
idrætten i Solrød Kommune.

Erhvervsklubben har til formål at styrke idrætten i Solrød  
Kommune bl.a. ved at bidrage til idrætsprojekter og/
eller aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter  
nærmere fastlagte kriterier.

Derudover er formålet gennem idrætsrelaterede og 
sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale  
erhvervsnetværk i medlemskredsen, samt at skabe  
indsigt i og mulighed for Offentlig Privat Samarbejder  
(OPS) omkring forbedringer for idrætten i Solrød  
Kommune.

Team Solrød
c/o Solrød Kommune, Kultur & Fritid • Tingsryds Alle 27 • 2680 Solrød Strand

Telefon: 56 18 28 27 / 61 69 10 59 
teamsolrod@sport.dk • www.teamsolrød.dk/



Mange borgere bruger hver uge tid på at være for eksempel cykelvenner for de ældre, 
fodboldtræner for børnene eller hjælpe integrationen af flygtninge på vej, og vi er stolte af, at 
så mange engagerede borgere i Solrød har lyst til at hjælpe andre – uden at forvente noget til 
gengæld. De frivillige skaber nye muligheder, og der er mange opgaver, vi ikke kunne løse på 
samme gode måde uden deres hjælp. 

Hvert år uddeler kommunen en frivillighedspris til en person, forening eller institution, som har 
gjort en helt særlig indsats på området.
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STENKILDE BYG
2014

Åmarken 4 • 4623 Lille Skensved
Tlf.: 27 51 36 23 • Stenkildebyg@gmail.com
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B.A. Industriservice A/S
Smede & Maskinværksted

Engvangen 6 · 2680 Solrød Strand

Telefon: +45 56 14 67 44 · E-mail: ba@ba-industriservice.dk

www.ba-industriservice.dk

- din el-installatør
El-Jensen ApS

Tangmosevej 111 · 4600 Køge · info@el-jensen.dk

Tlf. 56 65 06 27

Meget mere end din

el-installatør
Vi rådgiver, vedligeholder 

og servicerer også dine 

installationer

www.el-jensen.dk

Vi byder dig velkommen med et smil 
Et dygtigt og veluddannet team kommer dig til gode

Tandlæge Nina Brink Larsen

Solrød Center 17 A, 1. sal
2680 Solrød Strand info@ninatand.dk

Tlf.: 56 14 11 22 
www.ninatand.dk

· Alt i glas - termoruder og butiksruder  
 leveres og isættes fra dag til dag
· Forsikringsskader
· Indramninger

RS-GLAS & LARNS EFTF.
Tigervej 5 · 4600 Køge · 56 65 33 42 · inga@renesindt.dk

DØGNVAGT 70 20 15 20

Ådalen 7 
4600 køge
Tlf.: 56 65 85 16 
Mobil: 29 68 48 11

info@murer-jr.dk 
www.murer-jr.dk

Renovering
Nybygning 

Facadeisolering
Papirisolering

Fliser og klinker
Epoxy

Køkken og bad
- besøg også vores butik i Herfølge

Solvangsvej 2, 4681 Herfølge

Mobil: 4046 5007 Telefon: 5663 2940

GODE PRISER &
MILJØRIGTIG MALING

	

privatskolen.nu 

GLADE BØRN LÆRER BEDST 
Viden og værdier - den moderne skole i den lille landsby 
	

	

privatskolen.nu 

GLADE BØRN LÆRER BEDST 
Viden og værdier - den moderne skole i den lille landsby 
	

	

privatskolen.nu 

GLADE BØRN LÆRER BEDST 
Viden og værdier - den moderne skole i den lille landsby 
	

Vi kan tilbyde:

• Rengøring
• Vinduespudsning
• Små reparationer
• Rengøring af solcelleanlæg
• Alment havearbejde
• Rensning af tagrender
• Græsslåning
• Snerydning Solkystens Rengøring & Pleje ApS 

Solrød Center 34 1. 2680 Solrød Strand
www.solkystens.dk

Alt dette og meget mere til 
både private og erhvervskunder.

Tlf: 20 656 657
Solkystens@solkystens.dk

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud



Solidt erhvervsliv

Erhvervslivet i Solrød er præget af mange 
mindre og mellemstore virksomheder. 
Dertil er vi en stor iværksætterkommune, 
der skaber gode rammer for at starte 
og drive virksomhed. Ser man på 
statistikken over iværksætteres 
overlevelsesrate, ligger vi i Solrød 
Kommune væsentligt over både regions- 
og landsgennemsnittet. 

VI VÆRNER OM MILJØET
Solrød er en yderst miljø- og energibevidst 
kommune. Siden 1999 har vi arbejdet 
målrettet på at skabe en miljømæssig 
bæredygtig udvikling. Dertil arbejder vi 
også seriøst med at løse de kommende års 
klimaudfordringer. Vi har blandt andet indført 
systematisk styring af energiforbruget i 
kommunens mange institutioner, og vi har 
netop omlagt varmeforsyningen i landsbyerne 
og Havdrup til vedvarende energi. I august 
2015 blev Solrød Biogasanlæg taget i brug, 
hvilket var kommunens største energiprojekt 
hidtil. En meget stor del af materialet i Solrød 
Biogas er industriaffald, og det gør anlægget 
unikt i forhold til landets øvrige biogasanlæg. 
Samtidig bruger anlægget tang og fedtemøg 
fra stranden og er dermed med til at forbedre 
både vandmiljøet og fjerne lugtgener til 
glæde for strandens mange badegæster.

GREVE/SOLRØD ERHVERV
Greve/Solrød Erhverv er en nystartet lokal 
erhvervsforening, som danner ramme 
om netværk og sparring mellem lokale 
virksomheder og agerer talerør for det lokale 
erhvervsliv. Foreningen afholder blandt andet 
morgennetværksmøder med skiftende fagligt 
indhold som f.eks. udbud, digital strategi 
og online markedsføring, men også sociale 
arrangementer som det årlige gokart-grand 
prix for medlemmerne.

Vidste du, at
der i Solrød Kommune er 10.773 
erhvervsaktive, hvoraf 8.291 pendler ud af 
kommunen – svarende til 76 %? Omvendt 
er der dagligt en indpendling på 3.100 
personer.
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Solrød Biogas A/S er 100% ejet af 
Solrød Kommune. 

Anlægget reducerer udledningen af drivhusgasser med 
mindst 40.000 tons årligt og bidrager til halvdelen af det 
ambitiøse mål, som Solrød Kommune har sat frem mod 2025 
om en 55% reduktion af drivhusgasserne. Anlægget leve-
rer grøn energi til borgere i Solrød Kommune. Det svarer  
til elforbruget hos 4500 husstande og varmeforbruget 
hos 1500 husstande. Anlægget er opført af Bigadan A/S  
og blandt samarbejdspartnerne er: CP Kelco ApS, VEKS I/S,  
Chr. Hansen A/S, Bregentved, Solrød Strands Strand- 
rensningslaug og Landbruget.

SolrødBiogas

Solrød Biogas A/S 
Åmarken 6  •  4623 Ll. Skensved  •  Tlf.: 88 44 54 00 
info@solrodbiogas.dk  •  www.solrodbiogas.dk



Det lokale handelsliv

Borgere i Solrød Kommune er altid i 
nærheden af gode indkøbsmuligheder.
I Solrød og Havdrup ligger centre, som har stor 
betydning for bylivet. Her er gode og varierede 
indkøbsmuligheder, caféer, restauranter og 
fitnesscentre. 

Vidste du, at

Centergaden i Solrød er mere end en 
halv kilometer lang og har et stort 
udvalg af butikker?
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Peter Hilleberg, specialister inden for VVS-installationer.
Vi rådgiver dig ærligt ud fra mange års erfaring og vores store ekspertise.

Vi arbejder bl.a. med:
Bad og sanitet • El og gas • Varmestyring og varmeanlæg • Afløb og kloakker 

Rør og pumper • Rådgivning og serviceeftersyn

Kildeager 5B • 2680 Solrød Strand • Tlf.: 56 14 88 82 • Mobil 40 16 88 82
kontakt@hillebergvvs.dk • www.hillebergvvs.dk

Solrød
P R O D U K T I O N S S K O L E

Under 25 år? I tvivl... 
...om uddannelse? 

SKOLENS LINJER:

Madkompagniet Træværksted Tekstil & SyningIT, Medie & Iværksætteri 

Højagervænget 21
2680 SOLRØD STRAND
Tlf.: 56 14 25 14

sp@solps.dk 
www.solps.dk

Kontakt os
og vi hjælper
dig videre.
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Eksempler på beskæring

ALT DU HAR BRUG FOR.

- altid et besøg vær

Åbningstider • Mandag - fredag: kl. 9:30 -18:00 • Lørdag: kl. 9:30-15:00 • Søndage og supermarkedernes åbningstider: 
solrodcenter.dk • 600 gratis P-pladser • Bus og S-tog lige til døren • Over 50 specialbutikker

50
SPECIALBUTIKKER

11
CAFÉ &SPISESTEDER

5
FØDEVARERBUTIKKER

solrodcenter.dk

28
ARRANGEMENTER & MUSIK EVENTS 



Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

T: 5618 2000
E: kommune@solrod.dk

SOLRØD KOMMUNE
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