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Anlæg i alt (1000 kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Skattefinansierede områder 

U 126.414 78.733 49.446 12.569 

I -32.970 -11.160 -9.000 -9.000 

N 93.444 67.573 40.446 3.569 

Anlæg fordelt på udvalg og udstykninger (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 
U 17.555 23.075 18.105 4.130 

I -6.972   -9.000 

Familie- og uddannelsesudvalget U 35.881 40.572 4.322 7.122 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 
U 61.997 8.847 21.487 617 

I  -2.160   

Andre anlæg i alt 
U 115.433 72.494 43.914 11.869 

I -6.972 -2.160  -9.000 

Udstykninger 
U 10.981 6.239 5.532 700 

I -25.998 -9.000 -9.000  

Anlæg fordelt på projekter (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget, i alt 
U 17.555 23.075 18.105 4.130 

I -6.972   -9.000 

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende  
foranstaltninger 

U 850 1.700 1.700 1.700 

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 U 385 500 500 500 

Trafiksanering af Tåstrupvej U 1.600 450 450  

Helhedsplan for Solrød Center U 2.000 2.000 2.000  

Helhedsplan for Havdrup Bymidte U 2.000 500   

Reparation af broer og tunneller U 2.335 4.325 3.955 1.930 

Nedrivning af bygninger på stationspladsen U  800   

Ombygning Tjørnen og Gyngen til beskæftigelsescenter U 660    

Rådhus udskiftning af tag U 1.250    

Renovering af kloak på Solrød gl. skole U 1.000    

Rådhuset - renovering af toiletter ved hovedtrappe U 1.250    

Rådhuset - renovering i Borgerservice U 475    

Træpolitik - bevaring, pleje og fornyelse af træer U  500 500  

Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved –  
forundersøgelse 

U 300    

Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti, Gl. Havdrup  U 450    

Kystsikring U  9.000 9.000  

Kystsikring I    -9.000 

Højvandslukker i vandløb ved Strandvejen U  3.300   
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Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Vinterplads ved Åsvej U 3.000    

Salg af grund i Admiralparken til Christians Have 3 etape I  -6.972   

 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Familie- og uddannelsesudvalget, i alt  U 35.881 40.572 4.322 7.122 

Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på  
eksisterende daginstitutioner 

U 560 1.122 1.122 1.122 

Udvidelse af daginstitutionen Bølgen  U 16.771 1.000   

Ny integreret institution i Havdrup vest U 6.000 19.300   

Havdrup Skole, etape 1  U 5.700 3.000   

Havdrup Skole, etape 2 U 5.850    

Havdrup Skole, etape 3 U  8.400   

Havdrup Skole – udearealer U  2.000   

Havdrup skole, lokalefællesskab mellem skole og SFO U    5.000 

Havdrup skole, udskiftning af facade- og vinduespartier på 
bygning A 

U  1.000   

Munkekær Skole, udearealer - 2.etape  U 1.000    

Uglegårdsskolen, forbedring af udearealer U   3.200  

Uglegårdsskolen, udeauditorium U    1.000 

Istandsættelse/ombygning af Børn og Ungerådgivningen U  4.750   

 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt 
U 61.997 8.847 21.487 617 

I  -2.160   

Udvidelse af plejecentret Christians Have - 3. etape,  U 49.793    

Plejecenter Christians Have – serviceareal U 11.055    

Plejecentret Christians Have, serviceareal I  -2.160   

Halbyggeri ved SIC U  8.000 20.000  

Renovering/vedligeholdelse af husvildebolig  
Flasken 1, Solrød Landsby 

U 532 230 870  

Idrætsanlægsfond U 617 617 617 617 
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Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning - pulje 

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre 
trafiksikkerheden, da kommunen skal betale en stor andel af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - 
ved trafikuheld som kan relateres til kommunens veje. Hertil skal puljen anvendes til at sikre passende 
hastigheder og fremkommelighed på kommunens veje og stier. 

Investeringer i forbindelse med spildevandsplan 2014-2026 

Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for 2014 – 2026 som indeholder løbende indsatser. 
B.la. skal kommunens egne pumpestationer for regnvand renoveres, der skal gennemføres kampanger 
for reduktion i anvendelsen af miljøfremmende stoffer, eksisterende spildevandstilladelser skal tjekkes, 
eksisterende olieudskillere skal gennemgås, vurdering af udledningstilladelser til vejvand, udledningstil-
ladelser til vandværker, regnbetingede udledninger, information til virksomheder og borgere om håndte-
ring af regnvand, m.m. 

Trafiksanering af Tåstrupvej 

Sanering af krydsene, Tåstrupvej / Litorinavej og Tåstrupvej / Ejegårds Allé. Begge kryds har en venstre-
svingsproblematik i myldretiden, idet der ikke er separate venstresvingsspor. Dette medfører kødannel-
se, alternativt kører trafikken bagom de venstresvingende biler ved at benytte græsrabatten. Der etable-
res svingbane igennem begge kryds. 

Helhedsplan for Solrød Center 

Mulighed for fortsat realisering af Helhedsplan for Solrød Center, der blev vedtaget af Solrød Byråd i au-
gust 2015. I helhedsplanen er det anbefalet, at Solrød Kommune i samarbejde med lokale interessenter 
styrker Solrød Center via en række projekter, der har til formål at gøre centeret mere attraktivt for borge-
re og erhvervsdrivende.  

Der er i 2016 igangsat en prioritering og realisering i samarbejde med centerforening og grundejerfor-
eninger omkring disse projekter med undtagelse af Fyrtårnsprojektet. Dette samarbejde om prioritering 
og realisering vil efter planen fortsætte i de kommende år og danne grundlag for hvilke konkrete projek-
ter, der skal udføres. Helhedsplanen er en langsigtet strategisk plan og det forventes, at der skal søges 
om anlægsmidler i de efterfølgende år. I forbindelse med arbejdet med realiseringen undersøges mulig-
heder for yderligere økonomisk tilskud i form af fonde og andet. 

Helhedsplan for Havdrup Bymidte 

Mulighed for fortsat realisering af Helhedsplan for Havdrup Bymidte, der blev vedtaget af Solrød Byråd i 
august 2015. I helhedsplanen er det anbefalet, at Solrød Kommune i samarbejde med lokale interessen-
ter styrker Havdrup Bymidte via en række projekter og tætte samarbejder, der har til formål at gøre By-
midten til et sted, som gør borgerne i Havdrup mere stolte af deres by.  

Der er i 2016 igangsat prioritering og realisering i samarbejde med en lang række af byens borgere, for-
eninger og erhvervsdrivende. Dette samarbejde om prioritering og realisering vil efter planen fortsætte i 
de kommende år og danne grundlag for hvilke konkrete projekter, der skal udføres. Yderligere foreslås 
det, at der iværksættes et gennemgående trafikdæmpende indgreb i Hovedgaden 

Reparation af broer og tunneller 

Mange af kommunens broer/tunneller/bygværker nærmer sig 50 års alderen og der er behov for at få 
vedligehold disse bygværker. Derfor er der planlagt et vedligeholdelsessystem for ikke at få nedbrudt ka-
pitalen på disse broer samt opfylde kravene for vedligehold. Alle bygværker er i 2015/16 gennemgået for 
restlevetider og renoveringsbehov samt prioriteret i forhold til renovering. 

Nedrivning af bygninger på stationspladsen 

I forbindelse med Solrød Kommunes køb af stationsbygningen pr. 1. december 2016, skal området indgå 
i Helhedsplanen for Solrød Center og bygningerne forventes nedrevet primo 2019. 
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Ombygning Tjørnen og Gyngen til beskæftigelsescenter 

Dagintuitionen Tjørnen og Gyngen ombygges til nye faciliteter til beskæftigelsescenteret. Der skal etable-
res 8 kontorer, et køkken med tilhørende rum med plads til 40 borger samt 3 undervisningslokaler med 
plads til 20 borgere. 

Udskiftning af tag på rådhuset 

Taget på rådhuset er nu i en tilstand, hvor der jævnligt sker vandindtrængning. Der har fx. i de sidste år 
jævnligt været problemer med vandindtrængning på 3. sal. Der er ligeledes i april 2017 fundet flere huller 
i taget og flere samlinger, der begynder at slippe vedhæftningen.  

Der udføres derfor fjernelse af ventilationsrør og derefter nyt tagpap, der kan være enkelte steder, hvor 
isoleringen skal skiftes pga. opfugtninger. 

Renovering af kloak på Solrød gl. skole 

Tilstanden af regn- og spildevandsledninger i jorden er blevet undersøgt, da der er udfordringer med 
stoppede rør, og der har ligeledes været udfordringer med rotter. Der er i april 2017 blevet udført TV-
inspektion af samtlige ledninger på grunden, og der er udarbejdet et foreløbigt projekt. 

Skolens afløbssystem er generelt set slidt, og der er en del fejl, som er tidstypiske for ældre ledninger og 
brønde. Der er brønde, der skal renoveres, og en del kloakrør, som skal enten graves op eller strømpe-
fores. 

Rådhuset – renovering af toiletter ved hovedtrappe 

Personaletoiletter (8 stk.) ved hovedtrappen og installationer til disse er nedslidt og trænger til renove-
ring. Faldstammer og afløbsrør i støbejern er flere steder rustne, og det må forventes, at der kan ske læ-
kager. Derudover er afløb fra vaske flere steder tilstoppet i gulv og derfor ført synligt over gulv til afløbs-
rist.  

Faldstammer, afløb, installationer og afløb bør skiftes, derudover renoveres lofter og gulve, og der bliver 
malet, da vægge flere steder er mærket af gammel vandskade. 

Rådhuset - renovering af loft og ventilation i Borgerservice 

Ventilationen i Borgerservice er forældet og utilstrækkelig, derudover er ventilationen ikke længere i funk-
tion i den del af rådhuset. Derfor bør der etableres ventilation i borgerservice på Rådhuset for at sikre et 
tilfredsstillende arbejdsmiljø. Som følgearbejder af ventilationsarbejderne udskiftes lofter, da disse vil bli-
ve demonteret. LED belysningen som blev monteret i 2017 er forberedt til genanvendelse i de nye lofter. 
Både lofter og ventilation er fra Rådhusets opførsel. 

Træpolitikken - grundlag for bevaring, pleje og fornyelse af Solrød Kommunes træer 

Træpolitikken lægger op til, at der udarbejdes registreringer og specifikationer til brug for en optimal prio-
ritering af træer, både i forhold til udskiftninger og kvalitet af træer og vækstbetingelser. Dette bl.a. for 
bedre at kunne bevare og forbedre de nuværende og kommende træbevoksninger og enkeltstående 
træer i Solrød Kommune. 

Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved - forundersøgelse 

I følge Trafikplan 2016-20 kan der etableres cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved. Cykelstien 
etableres som en dobbeltrettet sti for at skabe sammenhæng mellem landsbyerne. Projektet indeholder 
en selvstændig stikrydsning af jernbanen, og vil indbære et samarbejde med Banedanmark, som jf. en 
højesteretsdom forventeligt vil være medfinancierende i stikrydsning og bomanlæg. Forprojektet indehol-
der bl.a. denne indledende dialog om sikkerhedsforhold, som altid skal være foretaget inden igangsæt-
ning af baneinvolvering. Beboerne langs strækningen har fundet en talsmand for en samlet jorderhver-
velse med kontaktpersoner i hvert landsbylaug, hvor ønsket om en samlende stiforbindelse i høj grad er 
til stede. 

Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti, Gl. Havdrup 

Den dobbeltrettede cykelsti langs Skolevej mellem Havdrup og Gl. Havdrup stopper uden for landejen-
dommen beliggende Skolevej 67. Ejeren af denne tilbyder vederlagsfrit at lægge jord til, at den dobbelt-
rettede cykelsti bliver forlænget med ca. 130 meter omkring hjørnet og frem til kirkegården i Gl. Havdrup.  
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Kystsikring 

Projektet udspringer af Risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen, der blev vedtaget af Byrådet 
i oktober 2015. Projektet indeholder beskyttelse af områder fra Strandvejen og ind i landet mod en storm-
flod fra Køge Bugt. 

Højvandslukker i vandløb ved Strandvejen 

Risikostyringsplanen for oversvømmelse af kystzonen blev vedtaget i Byrådet i oktober 2015. En af ind-
satserne i planen er, at etablere højvandslukker i Skensved Å, Solrød Bæk og Karlstrup Mosebæk ved 
Strandvejen, så området bag Strandvejen kan beskyttes mod stormflod. 

Vinterplads på Åsvej 

Der skal etableres en ny vinterplads, efter det ikke længere er muligt at have pladsen i Solrød Landsby. 
Projektet går ud på at indhegne og befæste ca. 3.000 m2 plads, hvorpå der etableres en stålhal til opbe-
varing af udstyr og hvori der indrettes saltlager og skyldeplads med olieudskiller. 

Bygningen forsynes med vand og strøm, og der etableres spildevandsafløb fra skyldeplads. Pladsen ind-
rettes sådan, at et mobilt mandskabsskur kan forsynes med vand og strøm og tilsluttes spildevand ifald 
kommunens Vej- og Park entreprenør måtte ønske det. 

Salg af grund i Admiralparken til Christians Have 3 etape 

I forbindelse med udvidelsen af Christians Have 3. etape skal der sælges en grund til gennemførelsen af 
udvidelsen. Salgsprisen er udregnet ud fra en pris på 2.000 kr. pr. bebygget etagemeter. 

Familie- og uddannelsesudvalget 

Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner  

Pulje til bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner. Der foretages lø-
bende en ændret anvendelse af stuer (VG/BH) samt bygningsmæssige ændringer og forbedringer på 
eksisterende institutioner med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer for øje. 

Udvidelse af daginstitutionen Bølgen 

Færdiggørelse af igangsat udvidelse af daginstitutionen Bølgen med 36 pladser til vuggestuebørn (til i alt 
72 vuggestuebørn i Bølgen) og 66 pladser til børnehavebørn (til i alt 132 børnehavebørn i Bølgen) be-
grundet i markant vækst i antallet af 0 – 5 årige i Strandområdet. Udvidelsen af Bølgen vil dels bestå af 
en ombygning af den eksisterende institution, dels en tilbygning til vuggestuebørnene. Byggeriet for-
ventes opstartet ultimo 2017. Aflevering af den nybyggede del forventes til september 2018 og den eksi-
sterende ombyggede del i december 2018. 

Ny integreret institution i Havdrup Vest 

Ny integreret institution i Havdrup Vest med plads til i alt 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Byg-
geriet forventes at gå i gang i 3. kvartal af 2018 og vil være færdigt i 4. kvartal af 2019. Udbygningen af 
kapaciteten i Havdrup beror på en tilvækst i antallet af 0 – 5 årige med 82 flere 0 - 5 årige i perioden 
2017 – 2021. Budgettet er blevet forøget pga. stigende markedspriser. Ved opførelse af ny institution kan 
der ske en lukning af ældre institution, som er både drifts- og energimæssigt utidssvarende. 

Havdrup skole etape 1 

Havdrup Skole, etape 1 består af en tilbygning på 640 m2 til Bygning M til brug for undervisnings- og fag-
lokaler i fagene fysik/kemi, biologi, natur/teknik og geografi. Tilbygningen opføres som en ét-etages byg-
ning, hvor faglokalerne placeres nordvendt, så disse har den bedst mulige placering i forhold til solen og 
de opvarmningsmæssige forhold. Mod syd placeres et fælles ankomst- og læringsrum, som kan udnyttes 
fagvist eller i fællesskab. Med tilbygningen styrkes de naturfaglige fag, og hermed vil bygningen kunne 
leve op til de nutidige krav for fagene. 

Havdrup skole etape 2 

Bygning F vil i etape 2 blive renoveret, efter at etape 1 er afsluttet. Det drejer sig bl.a. om renovering af 
tag og øvrig klimaskærm. I etape 2 samles faglokalerne til håndværk og design, når renovering, ombyg-
ning og nyindretning er foretaget. I etape 2 indrettes endvidere i bygning P et musiklokale, idet dette flyt-
tes fra bygning F. Endelig anvendes det gamle sløjdlokale til depot. 
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Havdrup skole etape 3 

I 2019 renoveres lokaler i Bygning F til hjemkundskab, og der gennemføres endvidere i etape 3 en reno-
vering af de resterende lokaler i bygning F. I etape 3 sker samtidig en bearbejdning af udearealerne. Det 
drejer sig bl.a. om en opgradering af ude- og legearealerne ved SFO og skole, herunder legeredskaber, 
udebelysning. Herved skabes endnu bedre rammer for at udmønte folkeskolereformens intentioner om 
øget bevægelse. 

Havdrup Skole - udearealer 

Skolen bindes i dag sammen af et overdækket pergolasystem. Pergolaen skal sikre, at man kan gå tør-
skoet fra bygning til bygning. For det samlede indtryk af skolen er kvaliteten af pergolaen vigtig. Pergola-
en skal sammenbinde mange bygninger af forskellig alder, udseende og arkitektonisk kvalitet og foreslås 
derfor at undergå en opgradering.   

Havdrup Skole - Lokalefællesskab mellem Skole og SFO 

Der er fortsat planlagt etablering af lokalefællesskab mellem skole og SFO i bygning A og B. I 2020 er 
der planlagt en flytning af diverse funktioner inden for de eksisterende arealer, herunder bl.a. inventar til 
storrum og etablering af grupperum samt en generel istandsættelse af den ældre del af SFO’en.  

Havdrup Skole - Udskiftning af facade- og vinduespartier på Bygning A 

Der er udskiftet vinduer og facadepartier i bygning B. Der resterer nu samme opgave på bygning A. Da 
udgifter til dette arbejde er omkostningstungt, har udskiftningen været delt over flere år for ikke at over-
belaste det samlede vedligeholdelsesbudget. Da bygning A og B er identiske, og de ligger ikke langt fra 
hinanden, fremstår de i dag som ufærdige. 

Munkekærskolen udearealer - 2.etape 

Der er i 2017 udarbejdet en helhedsplan for udearealer på skolen. Helhedsplanen tager udgangspunkt i 
skolens og SFOéns bevægelsespolitik med fokus på at skabe fysiske rammer, der helt overordnet un-
derstøtter bevægelse og læring ud fra et værdisæt baseret på spontanitet, fællesskab og oplevelser. 

Første etape af helhedsplan udføres i 2017 og omhandler bearbejdning af udearealer omkring det nye 
indskolingshus (spor A og B). 

Anden etape omhandler bearbejdning af området omkring mellemtrins bygning (spor C) samt beplant-
ninger omkring de nye legeområder på skolen. 

Uglegårdsskolen, forbedring af udearealer 

Der er udarbejdet en helhedsplan for Uglegårdsskolen udearealer i 2012. Helhedsplanen falder i god 
tråd med skolereformens intentioner om øget fysisk udfoldelse i pauser og fritid. Det har været muligt lø-
bende at etablere den første del af helhedsplanen for udearealer på område A (SFO), område B (Vild 
leg) og område D (Byg selv) ved hjælp af midler fra etableringen af indskolingshusene. Der udestår etab-
lering af område E (naturlegeplads og kælkebakker) og etablering af område C (sportsplads). Derfor ind-
lemmes den sidste del af etablering af udearealer til budgetåret 2020.  

Uglegårdsskolen, udeauditorium 

Udeauditorium til brug for udendørsaktiviteter. Udeauditoriet forventes at være bygget på/ind i skrånin-
gen. Det giver skolen mulighed for at bruge arealet til udendørsundervisning, teater, koncerter, forældre-
arrangementer m.v. Da den er placeret udendørs, vil foreninger o.lign. også kunne få glæde af den uden-
for skolens åbningstid. Trinnene på skrænten skal fungere både som siddepladser til "den grønne scene" 
og som trappe. 

Istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen 

Børn og Unge Rådgivningen skal have opdateret indretning og overflader. Bevillingen skal bruges til en 
ombygning og renovering af overflader samt forbedringer af indeklima, bl.a. ved etablering af et nyt venti-
lationsanlæg.  Der skal også ske en renovering og indretning af toiletforhold til kunder og personale samt 
ændring af adgangsforhold, bl.a. ved overdækning.  

På sigt og endnu ikke indlagt i budgettet vil der kommer udgifter til klimaskærm, som dækker både BUR 
og 10. klasse. 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 3. etape, boliger 

Opførsel af etape 3, med etablering af 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger samt servicearealer i 
tilknytning til Christians Have Plejecenter. Byggeriet er planlagt med forventet indflytning december 2018. 

Udvidelse af Plejecentret Christians Have, etablering af serviceareal 

Udvidelse af Plejecentret Christians Have etape 3 med 600 m2 serviceareal inkl. Inventar. Hal ved Sol-
rød Idrætscenter. Der modtages et tilskud på 40.000 kr. pr. ældrebolig fra staten efter godkendelse af 
skema C i 2019. 

Halbyggeri ved Solrød Idrætscenter 

Der planlægges med opførelse af en idrætshal på 1.200 m2 ved Solrød Idrætscenter i 2019 og 2020. 
Idrætshallen forventes at indeholde et træningsareal på 20x40 m2, og plads til gymnastik, bordtennis, 
dans m.m.  

Renovering/vedligeholdelse af husvildebolig Flasken 1, Solrød Landsby  

Renovering/vedligeholdelse af Flasken for at sikre den fortsatte drift, startede i 2017 med bl.a. udskift-
ning af køkkener. I 2018 og 2019 er det renovering af badeværelser, udskiftning af elinstallationer og ge-
nerel istandsættelse. I 2020 skal tag og tagvinduer udskiftes, da tag viser tegn på nedbrud og tagvinduer 
udviser tegn på fugt. 

Idrætsanlægsfond 

Idrætsanlægsfond, hvor der kan ansøges om tilskud til dækning af anlægsudgifter på op til 80 %. De 
nærmere kriterier for ordningen fastlægges af Social-, sundheds- og fritidsudvalget. 

Afledt drift af anlægsprojekter 

Der er indarbejdet følgende afledte driftsudgifter i budgettet for 2018-2021 

Tabel 7: Afledt drift (i 1.000 kr.) 

Afledt Drift 2018 2019 2020 2021 

Ny hal ved SIC 0 0 0 760 

I alt 0 0 0 760 

Afledt drift af ny hal ved SIC: 

Driftsudgifter til ny hal ved SIC. Hallen er forventet i drift primo 2021 og beløbet er derfor et helt års udgif-
ter til drift af hallen fra 2021. Beløbet omfatter bygningsudgifter til drift af hallen samt udgifter til mand-
skab som er nødvendigt for at drive hallen.  
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Udstykninger 

Tabel 13: Anlæg fordelt på udstykninger (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Trylleskov Strand 
U 3.444 4.198 4.845 700 

I -8.948    

Havdrup Vest 
U 6.937 2.041 687  

I -13.550    

Børnehave Allé 
U 300    

I -3.500    

Cordozaparken 
U 300    

I  -9.000 -9.000  

Udstykninger, i alt 
U 10.981 6.239 5.532 700 

I -25.998 -9.000 -9.000  

Trylleskov Strand 

Det fritliggende område omkring den tidligere Jernvejsgård, i nærheden af Trylleskoven, vil i perioden fra 
2007 og i årene herefter blive udbygget til en ny bydel med villaer, rækkehuse, integreret daginstitution, 
m.m. 

Havdrup Vest  

Udbygningstakten i projektet er jævnfør den besluttede boligudbygningsplan. 

Tabel 14: Trylleskov Strand udgifter (i 1.000 kr.)  

Rådighedsbeløb, Udgifter 2018 2019 2020 2021 

Trylleskov str. - Projektled, økomedarbejder 729 729 307  

Stationsplads  154 2.558  

Trylleskov str. Friarealer - grønne områder 2.715 3.315 1.980 700 

Udgifter i alt 3.444 4.198 4.845 700 

Tabel 15: Trylleskov Strand, indtægter (i 1.000 kr.) 

Rådighedsbeløb, Indtægter 2018 2019 2020 2021 

Salg af storparcel 19 -8.948    

Indtægter i alt -8.948    
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Tabel 16: Havdrup Vest udgifter 

Rådighedsbeløb, Udgifter 2018 2019 2020 2021 

Havdrup Vest salg af grunde etape 2 400    

Havdrup Vest - Salg etape 5 370    

Havdrup Vest - grønne arealer 1.075 200 175  

Havdrup Vest kom udlæg tilslutningsbidrag etape 2 1.995    

Havdrup Vest udbud salg og markedsføring 106    

Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3 2.224    

Havdrup Vest - vejanlæg etape 6 767    

Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8  1.841 512  

Udgifter i alt  6.937 2.041 687  

Tabel 15: Havdrup Vest indtægter (i 1.000 kr.) 

Rådighedsbeløb, Indtægter 2018 2019 2020 2021 

Havdrup Vest salg af grunde etape 2 -2.500    

Havdrup Vest - Salg etape 5 -4.800    

Havdrup Vest kom udlæg tilslutningsbidrag 2 -1.950    

Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest, tilslutningsbidrag -4.300    

Indtægter i alt -13.550    

 

Øvrige udstykninger, udgifter 2018 2019 2020 2021 

Salg af Børnehave allé 300    

Salg af Cordozaparken 300    

Indtægter i alt 600    

 

Øvrige udstykninger, Indtægter 2018 2019 2020 2021 

Salg af Børnehave allé -3.500    

Salg af Cordozaparken  -9.000 -9.000  

Indtægter i alt -3.500 -9.000 -9.000  
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