
Referat af bylaugsmøde  
 

Dato:  03.01.2022 

Tidspunkt:  kl. 19.00 – 21.00 

Sted:  Hos Kirsten 

Deltagere:  Bjarke, Kirsten, Morten, Ole, Dorte   

Not there:  Niels, Helle  

 

 Opgaveansvar er markeret med ovenstående farvekoder.  

 

Økonomi 

 Der er pt. et overskud på kr. 1.352,23.  

 Der forventes et mindre underskud samlet for året pga. diverse større indkøb. 

 Indestående i bank/kontantbeholdning udgør kr. 50.235,64. 

 

Transformerstationen 

 Energinet er i gang med undersøgelser, der skal placere en stor transformerstation (som 

led i Energiø Bornholm) i Solhøj.  

 Bystyret arbejder på at samle alle lokale kræfter og etablere samarbejde med de to 

involverede kommuner (Ishøj og Høje-Taastrup) med henblik på at sikre fælles fodslag 

overfor Energinet. 

 En af mange indsatser, som bystyret har søsat handler om at engagere HOFOR, medier og 

diverse interesseorganisationer i sagen og afklare, hvorvidt projektet er i konflikt med den 

restriktive grundvandsbeskyttelse i området. HOFOR er nu gået ind i sagen og vi er 

lykkedes med at få TV2 Lorry om bord i sagen også. Med hjælp fra en engageret Solhøj-

borger har vi også avisen Ingeniøren på sagen. 

 En anden indsats fokuserer på at få Energinet til at undersøge en helt alternativ placering, 

som en anden engageret Solhøj-borger har udpeget. Denne placering lever op til mange af 

Energinets krav. Den ligger udenfor Solhøj og er ikke i konflikt med landsbyer eller natur.  

 Et tredje indsats handler om at forholde sig kritisk til Energinets planlægning med henblik 

på at sikre den bedst mulige løsning. Bystyret har med hjælp fra lokale Solhøj-borgere 

udarbejdet et omfattende katalog med bekymringsspørgsmål, som er sendt til besvarelse 

hos Energinet. 

 Der har desuden været afholdt en række møder om sagen:  

 30. oktober holdt bystyret beboermøde med de mest berørte borgere i Solhøj 

 2. november var bystyret og repræsentanter fra Solhøj til møde med borgmester 

Merete Amdissen for at planlægge lokalt-kommunalt samarbejde om sagen. 

 11. november deltog bystyret i det første borgermøde med Energinet.  

 Kirsten udarbejder i løbet af november udkast til høringssvar til den offentlige høring, som 

har deadline den 5. december.  

 

Færdselsplan for Torslunde og Omegn 

 Bystyret har udarbejdet en Vedligeholdelsesplan og en Færdselsplan for Torslunde og 

Solhøj, som er blevet sendt til Vej og Park. Planerne lister en lang rækker ønsker til styrket 

vedligeholde af vores fælles områder og øget trafiksikkerhed.  

 På baggrund af de fremsendte planer har bystyret den 13. oktober været til møde med 

Park og Vej, som anerkender, at indsatsen i vores område i indeværende år ikke har været 

tilfredsstillende.  

 På mødet blev aftalt, at der nu indledes et tættere samarbejde mellem Park og Vej og 

bystyret. Samarbejdet skal være en ”test case”, som skal sikre, at vi får mere indflydelse 

på, hvad der skal laves i vores område. 

 Kirsten sammenskriver Vedligeholdelsesplanen og Færdselsplanen og fremsender til Park 

og Vej primo 2023. På baggrund af dette input udarbejder Park og Vej nye 

vedligeholdelsesplaner for området, som bystyret får til gennemsyn og godkendelse.  

 Fra foråret 2023 vil der være styr på, hvad bystyret/byen kan forvente af Park og Vej; og 

uoverensstemmelser kan afklares løbende.  

  



Oprydning og genetablering efter nedgravning af fibernet 

 Bornfibers grave- og genetableringsarbejde har været kaotisk til fare for bilister og 

cyklister. 

 Bystyret sendt klage til Park og Vej, som ikke har ansvar for gravearbejdet, men har 

tilsynsrolle ifm. at de har givet gravetilladelse til Bornfiber. Park og Vej har meddelt, at de 

rejser sag overfor Bornfiber. 

 Kirsten rykker Park og Vej for en plan for færdiggørelse af oprydnings- og 

genetableringsarbejdet.  

 

Legepladsprojektet 

 Projektet om etablering af legeplads i Torslunde er udlagt til en arbejdsgruppe med Dorte 

som ankerperson.  

 Dorte tager kontakt til arbejdsgruppen mhp. at lave plan for placering og budget. 

 Dorte undersøger mulighed for hel eller delvis finansiering via Nordeafonden. 

 Alternativt forberedes budget og ansøgning ifm. kommunens budget for 2024. 

 Ole tager initiativ til at forlænge lejeaftale vedr. shelterpladsen. 

 

Status på øvrige punkter 

Evaluering af vælgermøde ifm. folketingsvalget 

 Den 13. oktober holdt bystyret sammen med Thorsbro Vandværks Museumsforening 

vælgermøde i vandværket.   

 Der var 10 engagerede folketingskandidater i debatpanelet og mødet var velbesøgt af ca. 

50-60 borgere, der overværede debatten.  

 Mødet forløb godt og blev godt styret af Charlotte La Cour.  

 Dog bør der til fremtidige vælgermøder være fokus på at blande panelet mere, så der også 

er kandidater med erfaring fra Folketinget. Det hæver niveauet for debatten.  

Medlemskampagne 

 Dorte/Morten/Helle har udarbejdet et komplet, geografisk overblik i medlemsbasen.  

 Dorte/Morten/Helle udruller i vinter en kampagne for at mobilisere flere medlemmer til 

bylauget – og dermed styrke byens sammenhold. Der er udarbejdet et ”bliv medlem-kort” 

som omdeles blandt ikke-medlemmer. 

 Der er desuden kommet ganske mange nye medlemmer fra Solhøj, som led i opbakning til 

bystyrets indsats ifm. transformerstationen (se særskilt punkt). 

Langsigtet varmeløsning til byen 

 Kirsten var til møde om kommunens planer for udrulning af fjernvarme den 21. september. 
 Bystyret vurderer, at vi pt. ikke har en rolle at spille ift. fjernvarmeplanerne. 
Gåstien mellem Torslude og Solhøj: 

 Niels kontakter HOFOR mhp. på en slutevaluering af oprydning efter gravearbejdet. 

 Bystyret ønsker de sidste ting afsluttet. Herunder opretning af stien ved Præsteengen.  

Fibernet 

 Bornfiber har fremført fiberforbindelse til Torslunde og tilbyder nu forskellige 

tilslutningspakker til borgerne mod gratis etablering af stikledning. Bjarkes initiativ ift. at 

samle bylaugets medlemmer i en fiberindkøbsforening sættes derfor på hold. 

 Kirsten har pga. det kaotiske forløb opgivet at få Bornfiber til at fortsætte nedgravningen af 

fibernet til Solhøj, 

Offentlige foredrag i naturvidenskab 

 Foredragsrækken er pænt besøgt med 10-15 deltagere pr. gang. 

 Til forårssæson 2023 udvælger Dorte og Kirsten de 3-4 mest relevante foredrag, da vi 

vurderer, at alle 6 foredrag er for mange på en sæson.  

 Kirsten og Dorte laver bemandingsplan for afviklingen.  

Beboermøde i Solhøj 

 I samarbejde med Lille Solhøjvej Vejlaug holdt bystyret beboermøde i Solhøj søndag 28.08.  

 Agendaen omfattede transformerstation, fibernet, Ring 5 og BNBO. 

 I forlængelse af mødet er Solhøj-beboerne nu koblet sammen i en mailgruppe og en FB-

gruppe. 

 Ca. 15-20 beboere deltog. 

  



Bylaugets hjemmeside 

 Hjemmesiden skal nytænkes og opdateres. 

 Kirsten er på sagen, men den er prioriteret ned til fordel for transformerstationen.  

Sti i Solhøj 

 Stien i Solhøj mellem Thorsbrovej og Lille Solhøjvej er blevet lukket af.  

 Bylauget har rettet henvendelse til Ishøj Kommune for at få afklaret om lukningen er 

permanent/lovlig og om Naturstyrelsens alternative indkørsel fra Thorsbrovej i så fald kan 

færdiggøres og sikre passage til fods mellem Thorsbrovej og Lille Solhøjvej. Kirsten er på 

sagen. 

 

Næste bylaugsmøde 

 Næste bylaugsmøde afholdes torsdag den 16. november på Teams kl. 20-21. 

 Mødet har alene til formål at gøre status på sagen om transformerstationen i Solhøj. 

 Kirsten indkalder. 

 

Udestående punkter til kommende bylaugsmøder 

 Møder med Ishøj Kommune; skal vi etablere faste årlige møder evt. i samarbejde med 

kommunens øvrige landsbyer? 

 Bylaugets udlejning; gennemgang af prisliste og drøftelse af om bylauget skal udleje 

andet/mere. 

 Drøftelse af fællesspisningsarrangement i Konfirmandstuen i løbet af vinteren. 


