
SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET 

  

I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommu-
nen.  

I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben op med de demokratiske værdier, 
der er nødvendige, når vi vil involvere os i forpligtende fællesskaber og påvirke 
det samfund, vi lever i. 
 
Kultur- og fritidslivet skabes og udvikles ikke blot af kommunen gennem biblio-
tek, musikskole, idrætsfaciliteter m.v., men i høj grad også af os som borgere, når 
vi i fællesskab oplever, deltager i eller selv arrangerer idræt, foreningsarbejde, 
musikarrangementer, aftenskoleundervisning, foredrag og meget andet.  
 

Fritidsliv og kulturelle oplevelser er nogle af de vigtige omdrejningspunkter i et 
indholdsrigt og aktivt liv – det giver samvær, netværk, glæde og sundhed og er 
med til at gøre Solrød Kommune til et godt sted at leve.  

I det følgende kan du læse om byrådets visioner for fritids- og kulturlivet i din 
kommune. 

 

 

 
 

Fritids- og kulturpolitik 
for Solrød Kommune 

 

Ivar Haugaard Hansen 

Formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget 
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Det gode fritids- og kulturliv møder du livet igennem. 

Børn skal have en afvekslende og udviklende fritid i trygge rammer   

Børn er fremtidens råstof, og deres kreative, motoriske og sociale kompetencer 
stimuleres og udvikles gennem alle de aktiviteter, de indgår i.  Børn skal have mu-
lighed for at afprøve færdigheder og relationer på forskellige områder, inden de 
lægger sig fast på interesser. 

Nærhed og tilgængelighed er vigtig, især for børn.  

 

Unge skal fastholdes i det lokale fritids- og idrætsliv   

- også når andre steder og aktiviteter begynder at øge tiltrækningen.  Et aktivt fri-
tidsliv sikrer netværk, som er med til at forme de unges identitet og give et godt 
ungdomsliv. Unge kan bidrage med initiativer og nytænkning på fritids- og kul-
turområdet, og være gode rollemodeller for de yngre børn.   

Oplevelse, udfoldelse og udvikling er nøgleord for unge.   

Idræt og kultur er en del af voksenlivets sundhedsindsats 

Vi bestræber os på som kommune at sikre gode og tilgængelige idrætsfaciliteter 
til alle kommunens borgere, og at understøtte et varieret kulturliv.  Det er vigtigt 
for os at vores tilbud benyttes bredt, men vi er også stolte af ind i mellem at kun-
ne præsentere større kvalitets-events, store sportsstævner og dygtige eliteudø-
vere. 

Som erhvervsaktiv har du måske ikke så meget tid til organiseret idræt eller fast 
deltagelse i kulturlivet.  Men i Solrød Kommune har vi lagt vægt på, at der ud 
over de kommunale faciliteter også skal være gode muligheder for selvorganise-
ret motion i vores unikke natur – eksempelvis på afmærkede løbestier, på opstil-
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lede motionsredskaber eller parkourbaner – og på at også kulturlivet er tilgænge-
ligt for dig, der har travlt i dagtimerne, eksempelvis gennem bibliotekets selvbe-
tjente adgang eller muligheden for selvorganiserede arrangementer.   

Tilgængelighed og fleksibilitet er ofte forudsætningen for voksnes deltagelse, og 
synlighed er med til at tiltrække deltagere. 

Livskvalitet – skal gerne vare livet ud 

Som senior er det vigtigt at holde sig selv aktiv, og at opretholde et netværk der 
sikrer mod isolation og ensomhed. Fysisk træning, livslang læring og socialt sam-
vær bidrager til at bevare din livskvalitet og selvbestemmelse.   

Nærhed, tryghed og muligheder for støtte kan være vigtige faktorer for ældre. 

 

Frivillighed giver sammenhængskraft og øgede muligheder 

I vores samfund er vi alle afhængige af andre, og Solrød Kommune er en velfun-
gerende bo-kommune med aktive og ansvarlige borgere. Frivilligt arbejde er 
grundlaget for en stor del af idræts- og kulturlivet i kommunen – og på andre om-
råder giver den frivillige indsats et godt supplement til kommunens kerneydelser, 
samtidig med at den er et meningsfyldt bidrag til samfundets sammenhængs-
kraft.  

Klare mål og rammer er fundamentet for den frivillige indsats, mens respekt og 
anerkendelse er med til at bevare motivationen.   
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Altid plads til en til … 

Fritids- og kulturlivet er en af de bedste indgange til det danske samfund for 
flygtninge og indvandrere. Her får man kontakter, netværk, afprøver sprog og 
omgangsformer og indgår i dialoger og demokratiske processer på tværs af kultu-
relle forskelle. 

Kulturmøder er ikke altid uproblematiske, men vi vil som kommune have fokus 
på at støtte de initiativer, som er med til at fremme en vellykket integration.    
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Overordnede politiske mål: 

Solrød Kommune skal være en attraktiv bokommune, og her er både naturens at-
traktioner og de kulturelle/fritidsmæssige tilbud væsentlige faktorer. 

Det er vigtigt at synliggøre, profilere og udvikle tilbuddene i takt med tidens krav 
og borgernes ønsker og behov. 

 

Rammer 

Solrød Kommune sikrer rammerne for fritids- og kulturområdets aktiviteter 

Idrætsområdet vedligeholder faciliteter og anlæg, så de på bedst mulig vis kan 

imødekomme borgernes mangeartede behov, og servicerer de borgere og forenin-
ger, som benytter dem. Faciliteterne skal derudover kunne rumme større idræts-
begivenheder, som kan tiltrække borgere fra andre kommuner og være med til at 

”brande” Solrød Kommune. 

Folkebiblioteket sikrer borgernes frie adgang til information, kulturel viden, dannel-

se og medborgerskab. Åbningstid, indretning og aktiviteter skal imødekomme bor-
gernes behov. 

Den kommunale musikskole giver børn mulighed for at udvikle instrumenta-

le/vokale færdigheder og personlige musikalske udtryk, og for at udnytte færdig-
hederne i samspil med andre. 

Kultur & Fritid administrerer på enkel og ubureukratisk vis kommunens varierede 
tilskuds- og støttemuligheder. Foreninger og initiativtagere kan her få støtte, vej-
ledning og rådgivning, og lokaleadministrationen giver gode vilkår for aktiviteter 

året igennem. 
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Aktiviteter 

Borgerne er med til at skabe indhold, i de rammer som kommunen har sat.  

Fælles udfoldelse og oplevelser giver sundhed og trivsel, og kan bidrage til at også 

nye borgere bliver en del af fællesskabet.   

Solrød Kommune understøtter brede, mangeartede og kvalitetsprægede fritids- og 

kulturtilbud til alle aldersklasser - primært til bredden, men også til eliteudøvere. 

Der må ikke være for stor afstand til aktiviteterne, og det skal være muligt også 
for erhvervsaktive at finde egnede tidspunkter.  

Frivillige indsatser og selvorganiseret aktivitet er med til at skabe sammenhængs-
kraft og supplere de offentlige tilbud, men kommunen bevarer ansvaret for kvalitet 

og stabilitet i driften. 

Solrød Kommune støtter samarbejde og samskabelse i fritids- og kulturlivet. Kom-
munen tilstræber at forstærke netværket mellem foreningslivet, private aktører, 

erhvervslivet og de kommunale institutioner, til gavn for iværksættelse af tværgå-
ende initiativer. 

 

.  
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