
TEKNIK OG MILJØ

Emne Grønt Råds Møde den 22. november 2018
Mødedato 22. november 2018
Tidspunkt 16:30-19:00
Mødested  Lokale 125b
Deltagere Egon Petersen (F), Dorte Linder (A, suppleant), Birgitte Rasmussen (L),

Torsten Jensen (Gefion), Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen), Jens 
Garde (Danmarks Naturfredningsforening), Lone Aalekjær 
(Friluftsrådet), Heidi Lewkovitch (borger i SK), Borgmester Niels Hörup, 
Lotte Kjær (SK), Andreas Martin (SK) og Maria Astrup Skov (SK)

Torsten Jensen og Jens Peter Simonsen deltog kun i den første del af 
mødet (Punkt 1-3).

Fraværende Musa Akin (V, suppleant), Sven-Erik Olsen (Gefion,
suppleant), Kjeld Ejdorf (Danmarks Naturfredningsforening,
suppleant), Ralf Kristensen (Friluftsrådet,
suppleant) og Axel Frederik Møller (DOF).
 

Referent Maria Astrup Skov

REFERAT

Møde med borgmester Niels Hörup

1. Henkastet affald – Ide til projekt plogging og evt. computerspil for børn om henkastet
affald/ v. Grønt Råd i samarbejde med Heidi Lewkovitch.
2. Affaldssortering i det offentlige rum /v. Egon Petersen
3. Solrød Kommunes arbejde med FNs verdensmål/ v. Egon Petersen

Efterfølgende ordinært Grønt Råds Møde
4. Hvordan arbejder vi videre med at forbedre forholdene for vilde bier og andre bestø-
vere? / v. Jens Garde
5. Orientering fra Solrød Kommune
6. Fastlæggelse af mødedatoer i 2019
7. Eventuelt
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Ad. 1
Heidi Lewkovitch har som ny tilflytter henvendt sig til Solrød Kommune om mængden af 
henkastet affald i kommunen. Borgmesteren har svaret Heidi og samtidig sendt sagen 
videre til Grønt Råd, der har efterfølgende har haft en dialog med Heidi. 

Andreas Martin og Heidi Lewkovitch har besigtiget flere af problemområderne bl.a. 
området omkring Solrød Strand Station og på Nettos parkeringsplads. Heraf er der 
afstedkommet flere projektideer. En af ideerne er plogging. Dvs. løb kombineret med 
affaldsindsamling. Andreas Martin og Egon Petersen har afholdt møde med Solrød 
Produktionsskole. Produktionsskolen vil gerne arbejde med design af skraldespande, der 
er velegnede til plogging. Efter et sådanne forløb kan de bedste eksempler på 
skraldespande blive afprøvet i praksis. 

Heidi Lewkovitch tilbød at hjælpe med kampagner på Facebook. Hun har allerede 
oprettet en plogginggruppe. Heidi tilkendegav at det er vigtigt at skolerne kommer med 
i en kampagne. 

Niels Hörup roste initiativerne. Der er klart behov for en indsats. Det handler i høj grad 
om adfærd. Niels udtalte, at han har tillid til at vi kan knække koden. Man kunne fx 
inddrage atletikklubben, 60+ gruppen eller andre foreninger. 

Jens Peter Simonsen sagde, at det handler om omtale. Det handler om at skabe en 
fælles forståelse af, at vi ikke gider at bo i det her skidt. 

Niels Hörup opfordrede til, at Grønt Råd søger puljen ”Gør Solrød smukkere”. 80 % af et 
givent projekt kan dækkes af fonden. Jo flere der er med i projektet, jo mere 
opmærksomhed får man. Måske kunne man foreslå at fx mellemtrinnet på 
Uglegårdsskolen og udskolingen på Havdrup Skole blev en del af projektet. 

Lotte Kjær foreslog, at der laves et katalog over mulige ideer. Heidi Lewkovitch foreslog, 
at man kunne gøre skraldespandene mere synlige i bybilledet og i strandparkerne mv. fx 
ved at fortsætte det røde koncept fra centeret og ved En voldsom omvej. Niels Hörup 
viderebragte ideen om at samle affald i centrene fx i samarbejde med Superbrugsen 
eller andre. 

Konklusionen blev at Grønt Råd, Heidi Lewkovitch og Administrationen i samarbejde 
arbejder videre med projektet. Lotte Kjær udarbejder et katalog og der søges om midler 
fra ”Gør Solrød Smukkere”. Heidi Lewkovitch opfordrede Grønt Råd til at melde sig ind i 
facebookgruppen ”Ren by og natur i Solrød”. 

Ad. 2
Egon Petersen spurgte til Byrådets planerne for affaldssortering i det offentlige rum. 
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Niels Hörup svarede, at kommunen foreløbigt har arbejdet med sorteringer af 
husholdningsaffald. Der er gode erfaringer fra forsøgsordningerne og ordningerne vil 
blive bredt ud til hele kommunen i forår 2020. Dette er helt nødvendigt for at vi kan 
komme op på en genanvendelsesprocent på 50. Virksomhederne skal selvfølgelig også 
sortere.

Det er også vigtigt at sortering af affald kommer til at ske i det offentlige rum. Derfor 
starter vi nu i Solrød Centeret. Starten har været de nedgravede løsninger i centrene. Der 
er ikke taget stilling til hvordan sorteringen udvides, men vi prøver at hente inspiration 
fra andre steder. Fx fra Gentofte Kommune. Når vi finder en ordning, der virker i Solrød 
Centeret vil denne kunne udbredes til den øvrige del af kommunen. 

Ad. 3
Egon Petersen spurgte, hvordan FNs verdensmål inddrages verdensmålene i byrådets 
politik og i administrationens arbejde.  

Niels Hörup svarede, at Solrød Kommune har en af landets mest ambitiøse klimaplaner. 
Byrådets har netop udformet en ny version for Solrød Kommune. Der er taget 
udgangspunkt i den tidligere vision, men den er gjort skarpere. Byrådet har opsat 7 
pejlemærker, der indirekte er inspireret af FNs verdensmål.
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I øjeblikket er både Byrådet og administrationen ved at omsætte det til konkrete 
handleplaner for udførslen af vores opgaver. 

Ad. 4
Jens Garde havde, med udgangspunkt i oplægget om vilde bier ved DN, udformet et 
notat om ønskede tiltag for til vild natur i Solrød Kommune. Jens opfordrede til, at Grønt 
Råd sender disse anbefalinger til ØU. 

Landbrugets repræsentant, Torsten Brændmose, var ikke til stede under dette punkt. 
Efterfølgende har Torsten Brændmose haft en række kommentarer til notatet, hvorfor 
det er blevet besluttet at notatet tages op på næste møde i Grønt Råd.

Ad. 5
Orientering fra Solrød Kommune:

Der er ved at komme gang i ”klippekortet” med vores nye entreprenør Forstas. I uge 48 
starter de bl.a. op på rydning af tjørn og pil i Gl. Havdrup Mose til glæde for fuglelivet.

Ad. 6
Datoer for møder i 2019:

Torsdag den 14. marts 2019 kl 16:30
Torsdag den 23. maj 2019 kl 16:30
Torsdag den 19. september kl 16:30
Torsdag den 21. november 2019 kl 16:30

Der ud over har Maria Astrup Skov taget kontakt til Naturhistorisk Museum i Århus der i 
øjeblikket, med støtte fra 15. Juni Fonden, tager ud og holder oplæg om biodiversitet. 
Grønt Råd ønskede at arrangementet blev den 31. januar 2019 kl 16:30. Det har museet 
efterfølgende sagt ja til. Der kommer en særskilt indbydelse.

Ad. 7
Eventuelt:

Birgitte Rasmussen orienterede om planerne om at etablere en sti fra Roskildevej langs 
Hastrupvej og op til Gl. Havdrup Mose. Birgitte Rasmussen planlægger at søge puljen 
Gør Solrød Smukkere.
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Jens Garde fortalte om et projekt de arbejder med i DN Solrød, hvor de opfordrer 
kendte og mindre kendte solrødborgere til at skrive om deres yndlingsnatur i Solrød. 
Beretningerne vil blive bragt i Sydkysten til inspiration til kommunens øvrige borgere. 
Egon Petersen fortalte at der har været sidste møde i Naturstyrelsens brugerråd inden 
Naturstyrelsen pr. 1. januar 2019 overgår til ny organisering. Egon var blevet opfordret til 
at indgå i det nye brugerråd. Det var der opbakning til.


