
 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

 

 Emne Dialogmøde Strandens hus 

Mødedato 26. februar 2019 

Tidspunkt  17.00-19.00 

Mødested  Solrød Rådhus 

Deltagere  Ca. 100 deltagere, heraf 81 tilmeldte borgere+ 

 administration og politikere 

Fraværende  

   

Referent Administrationen 

REFERAT 
 

Dialogmøde om Strandens Hus 

Administrationen præsenterede projektet om Strandens Hus og den efterfølgende planlægningsproces. 

Herefter var der debat om projektet. 

 

Debat 

Friluftsrådet: 

Det er et fint projekt. Det kunne være fint, hvis der kunne tænkes et trailcenter ind, til en helt ny form for 

idrætsfaciliteter til outdoor-idræt udarbejdet sammen med Danmarks Idrætsforbund. Efter mødet 

afleverede Friluftsrådet eksempler på trailcentre.  

 

Grundejerforeningen Skipperhusene: 

Er nabo til projektet. Er ikke imod projektet, men det bør være udviklet balanceret og bæredygtigt, som er 

til at leve med for naboer.  

De har været i dialog med Horesta, der vurderer, at der skal mindst 40.000 gæster om året for at drive en 

restaurant i en størrelse på ca. 300 m². En restaurant vil trække nye brugere til området – også uden for 

Solrød Kommune. Størrelsen af restaurant er et problem. Bygningernes dimensionering er et problem. Er 

der foretaget en behovsanalyse? De har ikke kunne få oplyst behovstal. 

Hvorfor skal cykelparkeringen ske langs skel indtil Skipperhusene. Der står fine træer, der bør bevares.  

P-pladser til biler er allerede i dag belastet, hvordan bliver der plads til bilerne til området? Der er tale om 

30-40.000 gæster om året, men også parkeringsbehov til 14-15 personale, hvor skal de parkere? 

En restaurant vil ødelægge udsynet til stranden og havet.  

Også bekymringer omkring bygningshøjder- spørger til, om man som nabo ’bare skal leve med dette’. 

 

Borger:  

Hvorfor ikke en cafe i stedet for en restaurant? En cafe passer bedre ind (mindre størrelse) og er mere 

bæredygtig. Hvorfor er der ikke en behovsanalyse? Cafe Jenner i Greve har et let og tilgængeligt 
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madsortiment. Er der undersøgt alternative placeringer?  Eksempelvis Trylleskov Strand, Duevej eller Jersie 

Strand Park? Man kunne fordele belastningen! Kunne åbningstiderne reguleres? 

 

Administrationen: Projektet er startet af Solrød Strands Grundejerforening og Byrådet har besluttet, at det 

skal være en restaurant.  

Administrationen: Byrådet kan beslutte, at ændre mulighederne i forbindelse med den kommende 

Planstrategi og efterfølgende kommuneplanlægning.  

 

Borger: 

Cafe A – er det en restaurant? Er der forskel på madsortimenterne? 

 

60+ motion: 

Er lejer af sokkelgrunden til restaurant forpligtige til at etablere en restaurant jf. det viste projekt, eller må 

han selv bestemme, hvordan der skal bygges? 

Administrationen: Det vil være en del af lejebetingelserne, at der skal ske en opførelse af byggeriet. En 

lokalplan styrer rammerne for byggeriet, lejekontrakten for hvordan det skal opføres og drives.   

 

Handicaprådet:  

Det er fint, at der er gjort klar for cykler, gående og biler. Men husk at der også skal være tilgængelighed 

for kørestolsbrugere og for alle i øvrigt. Husk teleslynger, elevator til 1. sal, ledelinjer, handicaptoiletter og 

handicapparkeringspladser. Projektering bør også ske i dialog med handicaprådet – Kommunen er for alle.  

 

Beboer, Jagtvej: 

Cafeen på Arken laver frisk mad. Hvorfor skal en restaurant være så stor? Hvorfor ikke rive alle bygninger 

ned på ejendommen? 

Administrationen:  

Det er politisk besluttet, at sommerhuset ”Kunda” skal bevares. Der har været en gennemgang af 

bygningerne af bygningssagkyndig, som resulterede i anbefaling om nedrivning af begge bygninger, 

Byrådet ønsker Kunda bevaret 

 

Solrød Strand Grundejerforening: 

Forklarede at sommerhusene er fra 1914 og de har historisk værdi sammen med træerne og det er 

vurderet, at Kunda bør bevares.  

 

Danmarks Naturfredningsforening: 

Set fra et naturperspektiv, skal det ikke være en restaurant, men en cafe i et plan, så det ikke er nær så 

dominerende. De gamle træer bør bevares eller så skal der plantes nye. 

En cafe vil ikke kræve lige så mange p-pladser. Træerne på vej ned mod stranden bør også bevares, det 

’fine indtryk’ og ikke fældes for at give plads til parkering 

 

Borger: 

Almindelig bruger af stranden. Det er en god ide med en restaurant, hvor man kan se ud over vandet, alle 

skal kunne nyde udsigten.  
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Kajakklubben: 

Kajakklubben kan godt lide projektet, men man må forvente, at mange af brugerne fra kalkgraven (unge) 

kan blive tiltrukket af stedet. Hvordan kan man håndtere det? 

Administration:  

Dette skal tænkes ind. 

 

Borger: 

Hvad skal vi med en restaurant? Det giver ikke andet end ballade om aftenen. Og så bliver det guld- og 

sølvbryllupsfester.  En mindre størrelse – tak. 

 

Borger: 

En restaurant bliver ikke andet end suppe, steg og is. Hvad hvis det ender med pizzeria eller andet take 

away? Hvad hvis en restaurant ikke kan løbe rundt?  

Administrationen:  

En del kan reguleres via lejeaftalen 

 

Grundejerforeningen Skipperhusene: 

Hvordan i alverden tillader Byrådet sig at beslutte en restaurant, når der ikke er nogen der vil have den. 

Hvad bilder I jer ind at lave cykelstativer langs skel på vejen. Drop restauranten for jeres egen skyld. Væk 

med den! Hvem er det der vil have en restaurant? Forestil jer 40.000 gæster der holder fest for åbne 

vinduer? -og kigger lige ned på os! Hvor er kiosken? Der står 3 rækker kø for at få is om sommeren. Hvad 

har Byrådet tænkt på? Det er noget bras. Cykelstativerne står op langs Skipperhusenes skel. Det er ikke 

kun pæne cykler, der står der. Drop restauranten, så glider det glat igennem – om igen.  

 

Solrød Windsurfing: 

Klubben er meget glad for projektet. Har I overvejet, at der kunne lukkes for, at der kan komme biler helt 

derned? 

 

Grundejerforeningen Skipperhusene: 

Cykelstativerne er placeret, hvor alle de gamle træer står. De unge medbringer ghettoblaster. Vi er på 

Pommes frites-kysten og ikke Nordkysten. Vi er ikke rige i denne kommune. Vi har en fantastisk natur, 

men nej tak til restaurant. Her er der stilhed og natur. Det er unikt og autentisk – en restaurant er ikke 

særlig unik, men alt for stort 

 

Borger: 

Faciliteterne for sportsgrenene er total perfekt – og for Solrøds borgere. Men er restauranten for Solrøds 

Borgere? 

 

Beboer, Jagtvej: 

Der er standerhejsning der samler folk, det er en helt anden dimension. Mindre kan gøre det, hvorfor skal 

det være så stort? Kunne en lille vinbar gøre det? Faciliteterne til sport skal opdateres – det er helt fint. En 

restaurant, hvem er den til for? 
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Solrød Strand Grundejerforening: 

Om det er en cafe eller restaurant, jeg kan ikke bekræfte at der kommer 40.000 gæster. Vi har 6 km strand. 

Hvem har ikke lyst til at sidde og kikke ud over vandet og drikke et glas vin? 

Vi har med projektet forsøgt at skabe et velfungerende og tæt havnemiljø på stranden med forskellige 

aktiviteter - et aktiv for kommunen. Vi er ikke Nordsjælland, men vi er en velfungerende kommune. 

Planlægningen sker under hensyn til parkering etc. Iskiosken er ikke tegnet med, men den skal være der – 

projektet er beskedent og nænsomt -og eksisterende lokalplan kan allerede indeholde en restaurant.   

 

Grundejerforeningen Skipperhusene: 

Projektet er udarbejdet med konens hjælp. Det er manipulation. Det er jo Jens Bang Liebst der skal drive 

restauranten. Dimensioneringen skal være korrekt. Det er Horesta, der oplyser, at der skal 30.000 gæster til 

for at drive restauranten. Byrådet har sat 10. mio. kr. af til projektet – dækker det udgifter til elevator? 

 

Solrød Strand Grundejerforening: 

Horesta har oplyst SSG, at der skal 90-110 gæster til dagligt, så ja 30.000 gæster på et år passer.   

 

Grundejerforeningen Skipperhusene: 

Kan projektet bære? - er der behov? Der kan holdes konfirmationer og andre større arrangementer i 

weekenden etc., men hvad med folk i løbetøj og sejlertøj? Der er også hvide strande andre steder. Kunne 

man ikke fordele belastninger andre steder - ikke det hele ved Østre Strandvej. 

 

Administrationen: 

Byrådet har afsat 10. mio. kr. til projektet. 1 mio. i 2019 til forberedelse og 9 mio kr. i 2020 til realisering  

Det vurderes, at der skal mere end 9 mio. til, at gennemføre det fremlagte projekt. 

 

Beboer i området: 

Hvordan er Byrådet kommet med i dette projekt. Det er kartel, hvordan kan det lade sig gøre? 

Der har været restaurant i Trylleskoven, den måtte rives ned, det kunne ikke løbe rundt. Der har ikke været 

meget ballade siden. Nu er de i kalkgraven, dem vil vi ikke have tilbage. Byg den i Trylleskoven igen. 

 

Danmark Naturfredningsforening: 

Husk at det er fredede områder i både Trylleskoven og Jersie Strandpark.  

 

Grundejerforeningen Skipperhusene: 

Kan det ikke ændres, hvorfor er der ikke alternativer? Hvor er konkurrencen? Gerne med en 

landskabsarkitekt der kan få det til at ’passe ind’ 

Beslutningen der er kørt igennem er meget besynderlig. 

 

Beboer i området:  

Hvorfor skyde på dem der tager initiativer? Kan i huske Havets Hus, det var meget større. I antyder at det 

er rovdrift, det er det tværtimod. Bebyggelsesprocenten er kun på 10. Det er ufint at skyde på 

grundejerforeningen og byrådet. Private grundejere har også 30 % i bebyggelsesprocent og der kan 
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opføres boliger i 2 fulde plan, det er samme byggeret for alle i området. Der sker for lidt i kommunen, det 

er et godt forslag og der er intet urimeligt i projektet.  

 

Grundejerforeningen Skipperhusene:  

Hvorfor står der på tegningerne at der er 10 meter til tagryggen? 

Administrationen: Højden regnes ud fra et det naturlige terræn (niveauplan). Bygningerne kan opføres i 8,5 

meters højde.  

 

Grundejerforeningen Skipperhusene:  

Hvad er værdifuldt? Mange gamle borgere ønsker noget andet, da de flyttede hertil. Kan vi få nogle flere 

alternativer, hvad med et byggeri opført med stråtag eller græs på taget, der er mange andre måder.  

 

Beboer Jagtvej: 

I forhold til udsigten. Kan man så ikke afvente fyrtårnsprojektet på busholdepladsen ved stationen og 

placere en restaurant på toppen, så kan alle nyde udsigten. Hvis man gerne vil have udsigt over vand, hvad 

så med at plante en skov med en skovsø et andet sted og bygge en restaurant der. Stranden bliver 

trampet ned.  

 

Beboer i området: 

Hvor mange biler kommer der? - hvor skal de parkere? Der kan også komme busser og læsse gæster af.  

Administrationen:  

Solrød Kommune har en parkeringsnorm. 

 

Grundejerforeningen Skipperhusene:  

Der mangler en behovsanalyse, bliver der ændret på projektet? Hvor mange brugere kommer der, der 

mangler redegørelse. Der bør fremlægges en før og efter behovsanalyse.  

 

Solrød Strand Grundejerforening: 

Der er 375 brugere af de kommunale sommerhuse i dag.  

 

Administrationen:  

Der kommer en høringsproces i forbindelse med lokalplanlægningen af området. Vi er blevet klogere, og 

vi har fået et afsæt at arbejde ud fra med dette dialogmøde.  Det er et opdrag, som administrationen har 

fået af Byrådet. Det er et ideoplæg. Administrationen har forelagt Byrådet et oplæg med 14 

beslutningspunkter.  

 

Solrød Strand Grundejerforening: 

Det er to års arbejde. Vi har samarbejdet med kajakklubben, morgenbaderne etc., og vi er enige om vores 

behov, men andre kan komme til, eksempelvis havsvømmere. 

P-normen på restaurant Smeralda er 1- plads pr. 50 m2. Lokale og Anlægsfonden kræver flere brugere. 

 

Grundejerforeningen Skipperhusene:  

Det er ikke bæredygtigt, derfor har Lokale og Anlægsfonden trukket sig fra projektet.  
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Dykkerklubben: 

En Cafe er en moderat funktion. Det er svært at finde parkeringspladser ved stranden. Der skal være 

parkeringspladser til faciliteterne. Der mangler allerede parkeringspladser.   

 

Lokallisten: 

Bliver det et ja eller et nej? 

Er restauranten afhængig af om projektet kan realiseres? 

Der er ikke brug for en restaurant. 

 

Administrationen:  

Nej projektet er ikke afhængig af restauranten. Her er ”vandtætte skodder”. 

 

Grundejerforeningen Skipperhusene:  

Køge lystbådehavn. De har måtte sænke lejeindtægterne for at holde på lejerne. Det holder ikke. Vi er ikke 

imod, men det skal være bæredygtigt. Der skal laves en behovsanalyse. En investering på 13 mio. kr., hvilke 

behov er det, der skal dækkes? Mange forstår ikke projektet.  

 

Administrationen:  

Vi vil være i dialog med brugerne i forbindelse med lokalplanlægningen. 

Tak for de gode inputs. Dem tager vi med i det videre arbejde.  

 

Således sluttede mødet kl. 19.00, hvorefter der var sandwichs og almindelig snak om projektet mm.  

 

 

 

 

 


