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Et bredt budgetforlig med fokus på Solrød Kommune i udvikling og fremgang  

 
Aftale for Solrød Kommunes budget for 2018 - 2021 er nu på plads. Resultatet er et godt budget for Sol-
røds borgere, virksomheder og ansatte. Budgettet fastholder det nuværende serviceniveau, og det sker 
med uændret skat – 13. laveste beskatningsniveau i Danmark. 
 
Parterne bag budgetaftalen, som repræsenterer mere end 85% af borgerne, er Venstre,  
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 
Radikale Venstre og Havdruplisten. 
 
Den meget brede budgetaftale indeholder både forbedringer og en række tiltag, som udvikler vores dej-
lige kommune. 
 
Blandt de mange nye tiltag kan her nævnes: 
 

 Vi igangsætter udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter. 

 Vi styrker både sundhed og foreningsdeltagelse ved at etablere "September som idrætsmåned". 

 Vi understøtter dannelsen af erhvervsnetværk yderligere. 

 Vi etablerer en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri med henblik på at få erhvervslivet ind i 
vores folkeskoler. 

 Vi gør akutteam og mobil-laboratorie på sygeplejeområdet permanent. 

 Vi klimasikrer Tåstrupvejen i syd, så vi undgår at vejen oversvømmes.  
 
Budgettet tænker også længere frem, og vi har aftalt bl.a. at tematisere og undersøge følgende: 
 

 Hvordan vi kan højne standarden i vores allerede gode børnepasning. 

 Hvordan vi kan skabe et "Strandens Hus" til gavn for idrætten og således, at det kan indgå i 
dagtilbuddenes aktiviteter og være udgangspunkt for besøg på stranden. 

 Hvordan vi kan udvikle Solrød Center til gavn for både forretninger og borgere. 

 Hvordan vi kan sikre god trafikafvikling og sikker skolevej i Havdrup. 

 Hvordan vi kan få flere børn og unge til at benytte vores gode tilbud i Musikskole og UngSolrød. 

 Hvordan vi kan få etableret kunstgræs også i Havdrup. 

 Hvordan vi med Cordoza-projektet kan skabe en innovativ og energirigtig bydel, som Solrøds 
port mod syd. 

 Og - ikke mindst – at vi har ældreområdet i fokus med analyser af mad til ældre borgere og per-
sonlig pleje til visiterede borgere i weekenden. 

 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos aftaleparterne: 
Ivar Haugaard-Hansen, Venstre - mobil: 60853353 
Claus Redder Madsen, Socialdemokratiet - mobil: 61181444 
Hans Odder, Det Konservative Folkeparti - mobil: 20833193 
Per Hauge, Dansk Folkeparti - mobil: 20555017 
Henrik T. Larsen, Socialistisk Folkeparti - mobil: 81737202 
Bo Nygaard Larsen, Radikale Venstre - mobil: 40762151 
Henning Christiansen, HavdruplIsten - mobil: 29251277 
Borgmester Niels Hörup, Venstre – mobil: 61660375 
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