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BAGGRUND OG FORMÅL
• Forundersøgelse har, afledt af ovenstående,
afdækket areal og funktionskrav til det nye rådhus,
mulige finansieringsformer samt anvendelse og
salg af det nuværende rådhus til fx seniorboliger
og/eller boliger i forskellige størrelser for at
tiltrække en differentieret befolkningsgruppe, der
kan give øget liv og udvikling i Solrød Center.
• Forundersøgelsen præsenterer i nærværende
rapport tre mulige scenarier for den fremadrettede
udvikling af Stationspladsen, Borgernes Hus samt
mulige øvrige funktioner der kan skabe øget
aktivitet og byliv i Solrød Center.
1. Udbygning og renovering af eksisterende
rådhus
2. Én indgang til Solrød kommune
3. Én indgang til Solrød Kommune og synergier
med private aktører
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FORUNDERSØGELSENS GENNEMFØRSEL
Fra primo marts 2020 til og med den 22. juni 2020
MOBILISERING

Interessenter interviewet i forundersøgelsen
Alle interviews gennemført efter sammen
interviewramme og fremgangsmåde. Hvert interview
har varet mellem én time til halvanden.

•
•
•
•
•
•
)

SAMSKABELSE OG
SCENARIEUDVIKLING

AFDÆKNING AF INTERESSER,
ØNSKER OG RAMMER

Byrådet (4 fokusgruppeinterviews)
Ledere og medarbejdere (5 fokusgruppeinterviews)
Solrød Centerforening (1 fokusgruppeinterview)
Solrød Center Grundejerforening (1 interview)
Solrød Strand Grundejerforening (1 interview)

ANALYSER OG
LEVERANCER

Potentielle investorer/samarbejdspartnere
interviewet i forbindelse med forundersøgelsen

•
•
•
•
•
•

PFA
ATP
Sampension
KPC
A. Enggaard
Erhvervsmægler/Ejendomsmæglerard, CEO)

Solrød Gymnasium (1 fokusgruppeinterview)

• Der var oprindeligt tænkt en bredere inddragelse af borgere og foreningslivet i forundersøgelsen. På grund af
Covid-19 og nedlukningen, som følge af denne, har det ikke været muligt at gennemføre aktiviteter med større
grupper af borgere eller foreninger. Derfor er der også i afrapporteringen udarbejdet forslag til den videre
inddragelsesproces, hvor borgere og foreningslivet inddrages sammen med de øvrige interessenter i og
omkring Solrød Center.
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DE TRE SCENARIER
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INPUT TIL SCENARIER

Kvalitative input i forundersøgelsen

Borgernes Hus og udviklingen af Stationspladsen ved
Solrød center indeholder mange dimensioner, som både
kommer til udtryk i Solrød Kommunes overordnede
strategi samt tidligere udarbejdet helhedsplan for Solrød
Center. Det handler bl.a. om:

• At skabe øget liv og udvikling i Solrød og Solrød Center.
• At tydeliggøre Solrød som selvstændig destination med
kvaliteter som fx skov, strand og hav(vand).
• At skabe en bedre og mere sammenhængende
adgang for borgerne til Solrød Kommune.
• At sikre attraktive og moderne arbejdspladser for
medarbejderne i Solrød Kommune.
Forundersøgelsen er aktualiseret af, at Solrød Kommune
er ”vokset ud af” det eksisterende rådhus og under alle
omstændigheder skal udbygge og renovere det
eksisterende rådhus for at kunne varetage de nuværende
funktioner på rådhuset.

Tre forskellige perspektiver på Fyrtårnsprojektet fra de interviewene

”Vi skal springe lokalplanen og
bebyggelsesprocenten massivt
og skaber et stort og fortættet
fyrtårnsprojekt.”

”Hvis der skal
komme flere
mennesker i Solrød
Center skal
Fyrtårnsprojektet
tilføres noget nyt –
ellers er det bare
mere af det samme”
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”Vi skal have et
snusfornuftigt
projekt”

1
0
/
2
2
/
2

DATAINDSAMLING

CITATER OG UDTRYK FOR INTERVIEWRUNDEN
”Hvor meget plads skal vi
bruge?

”Vi skal springe lokalplanen og
bebyggelsesprocenten massivt og skaber
et stort og fortættet fyrtårnsprojekt.”

4 dages arbejdsuge og
øget brug af
hjemmearbejdspladser?”

”Som gymnasium har vi et godt
samarbejde med Solrød bibliotek og
kulturhus og vi ser meget nødigt det
flytter længere væk”
”De forhold vi byder
borgeren i Borgerservice
er ikke tidssvarende. Kan
ikke overholde GDPR i
dialogen med borgerne...”

”Er det kun de syge
og gamle der skal
komme i borgerens
hus?”
”Vi skal ikke låse os fast for
hurtigt på en ide – vi skal lade
os inspirere og udfordre – som
fx processen md Green Hills”

Centret skal bindes sammen
gennem en hovedrenovering af
centergaden der sikrer
sammenhæng i hele centret og
gerne helt ned til stranden
”Solrød er en lille
landsby og vi skal
ikke tro vi er noget
andet”

Vi skal sætte høje
standarder for bæredygtigt
og klimavenligt byggeri –
bygge videre på de gode
erfaringer fra Green Hills.

”De nuværende
arbejdsforhold på Rådhuset
er ikke tidssvarende – for lidt
plads og den seneste
sikkerhedsgennemgang
viser stort behov for ændring
af fx stueetagen”

”Vi skal gøre det ordentligt
–lækkert byggeri og
ordentligt arbejdspladser.
God kantine, fitness til
medarbejdere og indeklima
skal prioriteres

”Ungdomsboliger ved
det gamle rådhus i
tilknytning til
gymnasiet”

Fint med ejerboliger i
Fyrtårnsprojektet – vi
skal bare have en
boligdiversitet i centret
samlet

Vi skal bygge et
sundhedshus sammen med
det nye rådhus og gøre
rehabilitering til en fælles
råd tråd der binder de
forskellige centre tættere
sammen”

”Vi skal gøre det
ordentligt og turde satse
på noget markant og
spændende der løfter
Solrød.”

”En samlet rådhus vil
øge relationer og
samarbejde på tværs
af Solrød Kommune”

Vi skal have et
snusfornuftigt projekt

Hvis der skal komme flere
mennesker i Solrød Center
skal Fyrtårnsprojektet
tilføres noget nyt – ellers
er det bare mere af det
samme
7
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INPUT TIL SCENARIER

Kvalitative input i forundersøgelsen

• KOMMUNALE FUNKTIONER
•

Projektet Borgernes Hus er i udgangspunktet tænkt som en samling af alle borgerrettede funktioner i Borgernes
Hus og skaber derved en ny ramme for servicen og samarbejdet med Borgerne. Én fysisk indgang til Solrød
Kommune, hvor henvendelser fra Borgernes kan håndteres sammenhængende og på en og samme matrikel.

•

Borgernes Hus er også tænkt som et hus, hvor der er aktivitet på mange forskellige tidspunkter af døgnet.
Kommunal administration i dagtimerne og ramme for forskellige frivillige og/eller kulturelle aktiviteter om
eftermiddagen/aftenen. Dette er nævnt af flere interessenter, at man skal tænke Borgernes hus hen over
døgnet og anvende lokaler og rammer fleksibelt.

•

I den dialog der har været i Forundersøgelsen i forhold til kommunale funktioner - har alle kommunale funktioner
været i spil. Der tegner sig dog et klart billede af, at hovedparten tænker, at en samling af de traditionelle
administrative miljøer samt borgerettede funktioner i borgerservice, byggesager samt myndighedsfunktioner på
børn, unge, voksen og ældreområdet er som minimum nødvendigt at samle for at opnå de ønskede synergier
og sammenhænge i forhold til borgerne.

•

Herudover er er i processen italesat et ønske og et behov for et professionelt mødecenter med forskellige typer
af mødelokaler som ramme for møder med borgerne - men også som ramme for de forskellige mødeaktiviteter
der sker internt i administrationen, som er forudsætningerne for at kunne levere sammenhængende løsninger
for borgerne. I forlængelse heraf kan man også forestille sig, at der kom bedre rammer for afholde af politiske
møder, fx Byrådsmøder, hvor der i dag ikke er tidssvarende rammer for afholdelse af fx Byrådsmøder.

Perspektiv på Borgernes Hus
”Èn indgang for borgerne i forhold til kommunal service som
supplement til den digitale borgerbetjening. ”

”Hvor meget plads skal vi bruge?
4 dages arbejdsuge og øget brug af hjemmearbejdspladser?”
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INPUT TIL SCENARIER

Kvalitative input i forundersøgelsen
SOLRØD KOMMUNE SOM ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

•

Det nuværende rådhus er presset på sin kapacitet og står over for både en renovering og udbygning for at kunne
leve op til standarderne for en tidssvarende og effektiv offentlig arbejdsplads. Dette omfatter både de borgerrettede
funktioner, som fx Borgerservice, hvor man i dag har meget vanskeligt ved at tilbyde en fortrolig dialog med
borgerne pga.trange pladsforhold.

•

Det gamle rådhus er udfordret af, at der ikke er tilstrækkelige mødelokaler og, at de borgerrettede funktioner i dag
ikke er samlet og dermed implicit en barriere for at kunne etablere en øget intern relations-opbygning og
organisatorisk sammenhæng til gavn for bedre og mere sammenhængende borgerforløb.

•

Samtidig er der udfordringer med at overholde standarder i forhold til arbejdsmiljøloven(afstandskrav) og den
seneste sikkerhedsgennemgang viser særligt for stueetagen et behov for opdatering.

•

Medarbejderne er meget klare i sine ønsker til en mulig ny arbejdsplads. De oplever de nuværende vilkår som
trange, mindre attraktive og ligger meget vægt på de muligheder der ligger i Borgernes Hus i forhold til
sammenhæng, attraktive og tidssvarende rammer for arbejdspladsen samt mulighederne for at kunne rekruttere
kvalificerede arbejdspladser fremadrettet.

•

På tværs af organisationen nævnes muligheden for at sætte fokus på rehabilitering på tværs af de forskellige
områder som en fælles ramme for at udvikle og understøtte borgerne og sammenhængen for borgerne bedst
muligt.
To perspektiver på Borgernes Hus som arbejdsplads

”De nuværende arbejdsforhold på Rådhuset er ikke tidssvarende –
for lidt plads og den seneste sikkerhedsgennemgang viser stort
behov for ændring af fx stueetagen”

”En samlet rådhus vil øge relationer
og samarbejde på tværs af Solrød
Kommune”
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INPUT TIL SCENARIER

Kvalitative input i forundersøgelsen
ERHVERV, KULTUR OG AKTIVITET

• Solrød Center skal Solrød Center skal tilføres noget nyt hvis der skal ske en øget aktivitet
• Befolkningssammensætningen i Solrød ændrer sig også løbende og dette giver også muligheder.
Erhverv og byliv

•

Som et middel til at skabe øget aktivitet i og omkring Solrød Center og også øget aktivitet sen eftermiddag/aften
forslås af mange et aktivt byliv med caféer, restauranter samt et aktivt og dynamisk torveliv på den nye
Stationsplads torv.

•

Café og restaurantmiljøet skal tale til flere aldersgrupper. De unge fra uddannelsesmiljøet, børnefamilierne som
er vant til at bruge byen og café og restauranttilbud og til familierne, hvor børnene er flyttet hjemmefra og har fået
mere tid og måske økonomi til at bruge i bylivet.

•

Det nye torv som skal have karakter af byens eller Solrød Centers centrale torv med forskellige sæsondefinerede
aktiviteter, markeder, sommerkoncerter og evt. skøjtebane om vinteren. Der er også fremkommet forslag om, at
der kan sikres offentlig adgang til Fyrtårnsprojektets udsigtspunkt fra toppen af bygningen, som et centralt
trækplaster for den bredere offentlighed og som har potentiale til at tiltrække øget aktivitet i og omkring Solrød
center.

•

En anden vej til at skabe øget aktivitet kunne være, at etablere private kontorfællesskaber som kunne samle
private aktører, freelancere mv. og skabe synergier på tværs af disse.
Perspektiver på Borgernes Hus

”Musikskole, Solrød Bio skal have bedre rammer og
en ny multifunktionssal kunne blive en ny ramme for
dette”

”Hvis der skal komme flere mennesker i Solrød Center
skal Fyrtårnsprojektet tilføres noget nyt – ellers er det
bare mere af det samme.”

INPUT TIL SCENARIER

Kvalitative input i forundersøgelsen
•

I forhold til erhverv skal man dog være opmærksom på, at det pt. vurderes som mindre attraktivt og vanskeligt at
sælge byggerettigheder til erhverv i og omkring Solrød center.

•

INPUT FRA ERHVERSMÆGLER: Svært at få økonomi i etablering af nye erhvervskvm?

Kulturliv

•

Øget kulturliv er også nævnt som en meget attraktiv mulighed for at skabe øget aktivitet og liv i projektet på
Stationspladsen og samtidig give bedre vilkår for mange frivillige i og omkring Solrød. Det kunne være, at skabe en
ramme for at afholde kulturelle arrangementer, foredrag mv. i form af en multifunktionssal til ca. 300 personer.

•

Det kunne også være nye faciliteter til fx Solrød Bio eller tænke Musikskolens aktiviteter mere ind i forhold til både
øvelokaler og mindre koncerter. Eller for det tredje, at Borgernes Hus også var ramme for foreningslivet, borgernes
forsamlingshus gennem brug af de nye og opdaterede mødefaciliteter sen eftermiddag og aften og aflaste det
nuværende Aktivitets- og Frivillighedscenter (AFC).

Sundhedshus

•

Den sidste hovedstrømning er, at etablere et form for Sundhedshus i tilknytning til Borgernes Hus. At man i
forbindelse med samlingen af alle borgerettede funktioner samt eventuelt genoptræningsfaciliteter også fik indbudt
private sundhedsaktører som medspiller og samarbejdspart i rehabiliteringen af borgerne. Det kunne fx være
praktiserende læger, fysio- og ergoterapeuter, osteopater mv.
Perspektiv på Borgernes Hus

”Vi skal bygge et sundhedshus sammen med det nye rådhus og gøre rehabilitering til en fælles råd tråd der
binder de forskellige centre tættere sammen”
11
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INPUT TIL SCENARIER

Kvalitative input i forundersøgelsen
BOLLIGER, BYRUM OG SAMMENHÆNG

• Der er igennem de afholdte interviews generelt en opbakning til boliger og en øget fortætning omkring Solrød
Center. Den øgede fortætning skaber et afledt behov for parkering. Der er allerede udfordringer med parkering i
og omkring Solrød center pga. aktiviteten i Solrød Center, gymnasiet samt arbejdspladserne – primært rådhuset –
som har behov for parkering.
• I forhold til fortætning er et øget antal boliger afgørende samt et klart ønske om boligdiversitet på tværs af Solrød
center. Det vil sige både ejerboliger, almene boliger, ungdomsboliger eller bofællesskaber til seniorer. I
fyrtårnsprojektet kan der således tænkes ejerboliger ind så længe der er balance på tværs af Solrød Center og
Solrød kommunes boligpolitik bringes i anvendelse.
• Parkeringsudfordringen ved den øgede fortætning skal løses. Derfor skal der etableres et antal øgede antal
parkeringspladser i og omkring Solrød Center og Stationspladsen for at kunne håndtere det øgede
parkeringsbehov. Det kan være på terræn, i åbent eller lukket parkeringshus eller i parkeringskælder.
Scenarierne vil indeholde konkrete forslag til dette.
• Byrummet i og omkring Solrød Center skal herudover anvendes aktivt til at skabe sammenhæng og understøtte
Solrød Centers aktuelle bestræbelser på en forskønnelse og forbedring af det visuelle udtryk. Centergaden skal
være en samlende og forbindende element for hele Solrød Center, hvilket kræver en opgradering af centrets
udtryk og centergadens forløb.
• Green Hills, Proces, Bæredytighed og Arkitektonisk udtryk
Perspektiver på Borgernes Hus

”Fint med ejerboliger i
Fyrtårnsprojektet – vi skal bare
have en boligdiversitet i centret
samlet”

”Vi skal gøre det ordentligt og
turde satse på noget markant og
spændende der løfter Solrød.”

”Centret skal bindes sammen gennem
en hovedrenovering af centergaden
der sikrer sammenhæng i hele centret
og gerne helt ned til stranden”

”Vi skal sætte høje standarder for
bæredygtigt og klimavenligt
byggeri – bygge videre på de
gode erfaringer fra Green Hills.”
12
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FORMULERING AF TRE SCENARIER
Fra input til konkrete scenarier
TRE SCENARIER
På baggrund af forundersøgelsens proces kan der formuleres tre overordnede scenarier. De tre scenarier skal samlet
viser mulighederne, realismen og grundlaget for Solrød Kommunes muligheder for at arbejde videre med projektet
Borgernes Hus.
Det betyder også, at der stadig er mange mulige veje at gå i udviklingen af projektet på Stationspladsen og også mere
ambitiøse muligheder, såfremt man ønsker at udvide fx bebyggelsesprocenten for Stationspladsen.
De tre scenarier er i hovedoverskrifter:

• Scenarie 0: Udbygning og renovering. Det eksisterende rådhus udbygges og renoveres så det fremstår
tidssvarende med de nuværende funktioner.
• Scenarie 1: Én indgang til Solrød Kommune. Én samlet indgang til Solrød Kommune som myndighed, mulighed
for kulturelle aktiviteter samt etablering af private boliger på Stationspladsen, frasalg af eksisterende rådhus til
boliger. (mulighed for yderligere private funktioner)
• Scenarie 2. Én samlet indgang til Solrød Kommune og synergier med private aktører. Ambitiøs model for
Borgernes Hus på Stationspladsen med én samlet indgang til Solrød kommune som myndighed samt bredere
kommunale tilbud, Sundhedshus med private aktører, kulturelle aktiviteter og private boliger på Stationspladsen
samt frasalg af eksisterende rådhus til boliger. (mulighed for yderligere private funktioner).
I både scenarie 1 og 1 etableres et professionelt mødecenter i Borgernes Hus, som kan virke bredt som mødecenter
internt i Solrød Kommune og mødecenter for frivillige og foreningslivet eftermiddag og aften.
Herudover er det i scenarie 1 og 2 en multifunktionssal, som både kan fungere som ramme for kulturelle
arrangementer (foredrag og mindre koncerter), Solrød Bio samt Byrådssal.

13

FORMULERING AF TRE SCENARIER
Fra input til konkrete scenarier

FORUDSÆTNINGER FOR SCEANRIE 1 OG 2
Busholdeplads
For de to scenarier på Stationspladsen (1 og 2) gælder, at busholdepladsen flyttes til Solrød Byvej. Det giver flere
muligheder for at placere bygningen bedst på grunden. Denne placering forudsætter, at der i det kommende projekt
tænkes i en anden sammenhæng mellem bus og S-tog for at understøtte en høj mobilitet mellem de to offentlige
transportformer. (Se også uddybet notat fra COWI)
Parkering
I forhold til parkering er der tænkt en synergi imellem den parallelle boliganalyse og forundersøgelsen. Det betyder, at
dele af det afledte parkeringsbehov fra både boliganalyse og forundersøgelsen delvist håndteres af et lukket
parkeringshus lige på den anden side af jernbanen set fra Stationspladsen. Herudover er der parkering i terræn samt
eventuelt parkering i et eller flere niveauer i selve bebyggelsen ”Borgernes Hus”. Kælderparkering vurderes
umiddelbart for omkostningstungt. (Se også bilag fra COWI)
Erhverv
Gennem forundersøgelsen er det blevet klart, at det pt. vanskeligt at få økonomi i at sælge erhvervsbyggeretter i og
omkring Solrød Center. Derfor er der ikke – aktuelt estimeret – erhvervs kvm2 ind i scenarie 1 og 2.
Økonomiske estimater
De økonomiske estimater og forudsætninger i business casen for scenarierne er konservative. Der er bl.a. regnet med
fast rente i stedet for variable renter og der er således muligheder for at nedbringe nogle omkostningstyper mod at
Solrød Kommune påtager sig en højere risiko.

14
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ILLUSTRATION SCENARIE 1 – ÉN SAMLET INDGANG TIL SOLRØD KOMMUNE
Alle borgerrettede funktioner samles i et nyt Borgernes Hus. Det professionelle mødecenter og multifunktionssalen giver nye muligheder i samarbejdet med de
frivillige, foreninger, Solrød Bio og bredere kulturelle arrangementer som skaber øget liv og aktivitet eftermiddag og aften. Der etableres et centralt nyt torv på
Stationspladsen, som er det nye naturlige stoppested og samlingspunkt i centergaden. Torvet skaber liv og sæsondefinerede aktiviteter. Parkering sker i lukket Phus på den anden side af banen samt i terræn eller i bygningen Borgernes Hus. .
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SCENARIE 1. ÉN SAMLET INDGanG TIL SOLRØD KOMMUNE
Scenarie 1

Scenarie 1 er en ”konservativ” model for Borgernes Hus på
Stationspladsen. Scenariet samler alle borgerrettede funktioner i Solrød
Konservativ model for Borgernes Hus
Kommune og giver borgerne én samlet fysisk indgang til Solrød Kommune
som supplement til en forventet stigning i digitale henvendelser til Solrød
Kommunale funktioner
Boliger
Kommune. Herudover etableres private boliger på Stationspladsen samt
Funktioner som flyttes til Borgernes Hus:
frasalg af eksisterende rådhus til boliger. Såfremt man ønsker det, er der
Der er lagt byggeret ind til
mulighed for yderligere private funktioner, hvis der er erhvervskunder til det. • Alle funktioner på eksisterende
ejerboliger i scenarier 1 og 2
svarende til 2655 kvm.
Rådhus + etablering af ny
Scenariet uddybes her jf. nedenstående temaer.
rådhussal(multifunktionssal)
Kommunale funktioner i Borgernes Hus
Erhverv og udenomsarealer
• Børne og Ungerådgivningen (BUR)
I dette scenarie samles følgende borgerrettede funktioner i Borgernes
Der er lagt muligheder til
• Jobhuset
Hus: BUR, Jobhuset og IT-afdelingen.. Det giver borgerne én fysisk og
private funktioner i både
samlet indgang Solrød Kommune som myndighed og understøtter at
• IT-afdelingen
scenarie 1 og 2 svarende til
Solrød Kommune leverer sammenhængende løsninger til byens borgere.
3587 kvm som kan anvendes
til forskellige formål, fx private
Solrød Kommune som attraktiv arbejdsplads
funktioner i forhold til sundhed,
Ændring kommunale bygninger/lokaler
kultur eller erhverv (cafe,
Et nyt borgernes hus med moderne mødecenter og en multifunktionssal vil
Salg af eksisterende rådhusgrund,
restaurant, butikker mv. Pt. er
give medarbejderne en moderne og tidssvarende arbejdsplads og vil
nedrivning af barakker (B&U) og salg
byggeretterne værdisat til
kunne bidrage til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Solrød Kommune
værdisat til 0 kr.)
af Jobhusets grund
Erhverv, kultur og aktivitet
Den nye multifunktionssal og det professionelle mødecentret vil kunne
skabe nogle nye rammer for kulturelle arrangementer samt ramme for det
frivillige arbejde og foreningslivet i Solrød kommune og derigennem få et
moderne forsamlingshus midt i Solrød center, som vil kunne skabe en
øget aktivitet eftermiddag og aften.
Byrum, boliger og sammenhæng
Nye ejerboliger i højden vil skabe nye beboere til området samt bidrage
positivt til business casen i projektet – både på Stationspladsen og ved det
gamle rådhus som frasælges og omdannes til boliger.
Identitet
Det nye byrum på Stationspladsen vil skabe torveliv og medvirke til øget
aktivitet og liv i og omkring Solrød Center.
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ILLUSTRATION SCENARIE 2 – ÉN SAMLET INDGANG TIL SOLRØD KOMMUNE OG
SYNERGIER MED PRIVATE AKTØRER
Alle borgerrettede funktioner samles i et nyt Borgernes Hus med bredere kommunale tilbud som fx genoptræningscentret, sygeplejeklinik mv. Herudover er det
mulighed for at etablere et ”Sundhedshus”, hvor både kommunale og private aktører kan profitere af hinanden. Det professionelle mødecenter og multifunktionssalen
giver nye muligheder i samarbejdet med de frivillige, foreninger, Solrød Bio og bredere kulturelle arrangementer som skaber øget liv og aktivitet eftermiddag og aften.
Der etableres et centralt nyt torv på Stationspladsen, som er det nye naturlige stoppested og samlingspunkt i centergaden. Torvet skaber liv og sæsondefinerede
aktiviteter. Parkering sker i lukket P-hus på den anden side af banen samt i terræn eller i bygningen Borgernes Hus. .
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SCENARIE 2. ÉN SAMLET INDGANG TIL SOLRØD KOMMUNE OG SYNERGIER MED
PRIVATE AKTØRER
Ambitiøs model for Borgernes Hus på Stationspladsen som én samlet
indgang for borgerne samt en bredere vifte af kommunale tilbud,
Sundhedshus, kulturelle aktiviteter og private boliger på Stationspladsen
samt frasalg af eksisterende rådhus til boliger. Såfremt man ønsker det
er der mulighed for yderligere private funktioner, hvis der er
erhvervskunder til det. Scenariet uddybes her jf. nedenstående temaer
Kommunale funktioner i Borgernes Hus
Udover de kommunale funktioner i scenarie 1 er her også
genoptræningscentret, sygeplejeklinik, frivillighedsdelen fra AFC,
musikskole/øvelokaler samt dagplejen fra Solrød Gl. skole. Dette skal
skabe øget liv og aktivitet i Borgernes Hus og i og omkring Solrød Center.
Herudover er det mulighed for at etablere et ”Sundhedshus”, hvor både
kommunale og private aktører kan profitere af hinanden

Scenarie 2

Ambitiøs model for Borgernes Hus
Kommunale funktioner

Boliger

Yderligere funktioner som flyttes til
Borgernes Hus:

• Genoptræningscenteret
• Sygeplejeklinik
• Dagplejen, Solrød Gl. Skole
• Frivillighedsdelen af AFC
• Solrød Bio

Solrød Kommune som attraktiv arbejdsplads

• Musikskolen/øvelokaler

Et nyt borgernes hus med moderne mødecenter og en multifunktionssal
vil give medarbejderne en moderne og tidssvarende arbejdsplads og vil
kunne bidrage til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Solrød Kommune

• Multifunktionel rådhussal til
kulturelle aktiviteter/arrangementer

Erhverv, kultur og aktivitet
Den nye multifunktionssal, musikskole/øvelokaler, Solrød Bio og det
professionelle mødecentret vil kunne skabe nogle nye rammer for
kulturelle arrangementer samt ramme for det frivillige arbejde og
foreningslivet i Solrød kommune og derigennem få et moderne
forsamlingshus midt i Solrød center, som vil kunne skabe en øget
aktivitet eftermiddag og aften.

• Lokalhistorisk arkiv

Der er lagt byggeret ind til ejerboliger i
scenarier 1 og 2 svarende til 2655 kvm.
Erhverv og udenomsarealer

Der er lagt muligheder til private
funktioner i både scenarie 1 og 2
svarende til 3587 kvm som kan
anvendes til forskellige formål, fx
private funktioner i forhold til
sundhed, kultur eller erhverv (cafe,
restaurant, butikker mv. Pt. er
byggeretterne værdisat til værdisat
til 0 kr.

Ændring kommunale bygninger/lokaler

Yderligere ændringer: Salg af genoptræningscenteret

Byrum, boliger og sammenhæng
Nye ejerboliger i højden vil skabe nye beboere til området samt bidrage
positivt til business casen i projektet – både på Stationspladsen og ved
det gamle rådhus som frasælges og omdannes til boliger.
Identitet
Det nye byrum på Stationspladsen vil skabe torveliv og medvirke til øget
aktivitet og liv i og omkring Solrød Center.
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SCENARIE 0. UDBYGNING OG RENOVERING AF EKSISTEREDE RÅDHUS
Dette scenarie er inkluderet fordi der i processen er ytret ønske om en
vurdering af omkostningerne og mulighederne i et scenarie 0, hvor man
bliver i det eksisterende rådhus, renoverer til en tidssvarende standard samt
laver de nødvendige tilbygninger således, at man har tilstrækkelig plads til
alle medarbejdere og eksisterende funktioner.
Scenariet uddybes her jf. nedenstående temaer.
Kommunale funktioner i Borgernes Hus
De funktioner der er på rådhuset i dag vil forsat være på Rådhuset. Der vil
dog ikke ske en yderligere samling af borgerrettede funktioner i dette
scenarie. Det eksisterende rådhus skal dog renoveres og have en tilbygning
for at kunne rumme og være ramme for fremtidens kommunale funktioner.
Solrød Kommune som attraktiv arbejdsplads
Renoveringen og opdateringen af det eksisterende rådhus vil bringe
rådhuset op til en tidssvarende standard. Forventeligt dog med flere
kompromiser end i scenarie 1 og 2 på grund af de begrænsninger der altid
vil være ved at renovere i eksisterende byggeri.

Scenarie 0

Renovering og udvidelse af eksisterende Rådhus
Kommunale funktioner

Kommunale funktioner bliver i
eksisterende bygninger, som
renoveres og gøres tidssvarende
ift. kommunale politikker samt
seneste sikkerhedsgennemgang.
Ændring kommunale bygninger/lokaler

Boliger, erhverv og
udenomsarealer

Stationspladsen kan
anvendes til andre formål,
herunder fx et frasalg af
grunden til private aktører.

Tilbygning og renovering
nødvendig

Erhverv, kultur og aktivitet
Der vil ikke være nogle dele i dette scenarie, som giver nye og andre
muligheder for erhverv, kultur og aktiviteter medmindre man frasælger
Stationspladsen til en privat aktør, som vil inkorporere dette i et fremtidigt
projekt. Frasalget af Stationspladsen vil give Solrød Kommune en
indgangsindtægt som kan anvendes til andre formål.
Byrum, boliger og sammenhæng
Der vil skulle udarbejdes et nyt projekt eller plan for udviklingen af Solrød
Center idet den funktion som Borgernes Hus skulle løfte skal erstattes af
noget andet på Stationspladsen.
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FORSLAG TIL VIDERE INDDRAGELSESPROCES OG KONKRETISERING

Såfremt Solrød Kommune vælger at fortsætte med at konkretisere projektet
omkring Borgernes Hus på Stationspladsen er det vigtigt, at de interessenter
der ikke kom i spil under forundersøgelsen, på grund af Covid-19, inviteres
ind i den videre proces. Dette omfatter blandt andet borgerne og
foreningslivet i Solrød kommune. Herudover skal alle øvrige interessenter
der også var en del af forundersøgelsen også fortsat være en del af
inddragelsesprocessen.

Det andet trin er et politisk temamøde, hvor der inviteres en ekstern
oplægsholder til at udfordre og debattere med byrådet om den potentielle
udvikling af Borgernes Hus. Det kunne fx være en fra Odense Kommune,
hvor de har etableret Borgerens Hus i midtbyen som et moderne
forsamlingshus. Hvad er deres læring og hvad ville de gøre anderledes i
dag? På baggrund af dette oplæg diskuteres de tre opdaterede scenarier
og eventuelle justeringer sker før det tredje trin.

Der er fire trin i den foreslåede proces:

Det tredje trin er et stormøde, hvor alle interessenter mødes og
debattere de endelige scenarier og politikerne deltager og hører de
forskellige holdninger og ideer til Borgernes Hus.

Det første trin er en inddragelse af borgere og foreningslivet gennem en
række fokuserede gruppeinterviews for henholdsvis borgere og foreninger i
forhold til deres ønsker og drømme for Borgernes Hus. På baggrund af dette
opdateres de tre scenarier med deres input og er klar til fremlæggelse for
det politiske niveau til fortsat dialog og debat.

BORGERE OG
FORENINGER

Interviews og
workshops med
borgere og foreninger

POLITISK TEMAMØDE

Politikerne mødes til et temamøde og
præsenteres for opdaterede scenarier
på baggrund af borgernes og
foreningerne input

Det fjerde og sidste trin er opdatering af business case, politisk
stillingtagen til de scenarier og såfremt man ønsker at gå videre;
udarbejdelse af et egentligt programoplæg.

STORMØDE MED ALLE
INTERESENTER

Der afholdes et stormøde, hvor
alle interessenter (inklusiv
politikere) mødes og snakker
styrker og barrierer ved de
foreløbige scenarier

ENDELIG BUSINESS
CASE OG
BESLUTNING
Scenarier færdiggøres og
endelige business cases
udarbejdes og fremlægges til
politisk behandling

20

1
0
/
2
2
/
2

BUSINESS CASE
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