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Solrød: Antallet af fl ygt-
ninge, der kommer til 
Solrød Kommune, er 
stærkt stigende, og det 
giver pres på fl ygtninge-
boligerne. 

Kommunen arbejder mål-
rettet på at sikre nok boli-
ger og fordele flygtningene 
i kommunen. Solrød tager 
imod 50 fl ygtninge i 2015 og 
står til at skulle modtage 60 
i 2016. Det er væsentlig fl e-
re end tidligere år, og derfor 
mangler kommunen f lygt-
ningeboliger. 

Fra januar 2016 vil der 
mangle plads til 24 fl ygtnin-
ge og yderligere 50 pladser 
mangler ved udgangen af 
2016. Derfor har kommunen 

iværksat en plan, der skal få 
bugt med problemet.

- Vi arbejder målrettet på 
at få løst problematikken og 
fordele flygtningene i kom-
munen, så de ikke bliver 
koncentreret ét sted. Det er 
et næsten enigt byråd, der 
bakker om en sprednings-
model, simpelthen fordi det 
er det, vi tror, der bedst sik-
rer en ordentlig integration, 
siger Ivar Haugaard Han-
sen, formand for Social-, 
Sundheds- og Fritidsudval-
get i Solrød Kommune.

- Det er jo ikke en særlig 
situation, som kun Solrød 
Kommune er ramt af. Både 
Danmark og Europa kæm-
per med at få fordelt de man-

ge f lygtninge, som lige nu 
søger herop fra eksempelvis 
Syrien. Det er en stor, men 
bestemt ikke uløselig opga-
ve, vi står over for, siger han.

Byrådet har vedtaget op-
førelse af 105 nye almene 
lejeboliger, og en del af dem 
forventes at kunne afhjæl-
pe en del af problemet fra 
årsskiftet 2016/2017, men 
indtil da er en række alter-
native løsninger i spil. Sol-
rød Kommune arbejder nu 
videre i seks forskellige spor 
for at sikre tilstrækkeligt 
med boliger til fl ygtningene. 
Kommunen vil annoncere 
efter private boliger og som-
merhuse, der kan lejes ud 
til f lygtningene, investere 

i ejerlejligheder, rækkehu-
se eller parcelhuse, oprette 
bofællesskaber i almene 
boligselskaber, og ældrebo-
liger, der er svære at leje ud 
til ældre, lejes i stedet ud til 
f lygtninge, og kommunen 
vil også satse på leje af er-
hvervsbyggeri og opsætning 
af pavilloner.

Hvis disse tiltag ikke 

rækker, vil Solrød Kommu-
ne kigge på mulighederne 
for fortætning – altså at der 
kan bo flere flygtninge pr. 
bolig, fx i form af bofælles-
skaber.

Derudover har kommu-
nen nu ansat en boligmed-
arbejder, som blandt andet 
skal sikre, at flygtningene 
bliver godt integreret i lokal-

samfundet. Samtidig støtter 
kommunen op om det store 
frivillige arbejde, som bliver 
gjort på fl ygtningeområdet, 
hvor en række borgere står 
på spring for at hjælpe. De 
nærmeste naboer til kom-
mende fl ygtningeboliger vil 
blive grundigt informeret, 
inden boligerne tages i brug.

Stort behov for boliger til fl ygtninge
Solrød Kommune satser på at sprede fl ygtningene 

SOLRØD: Poporkestret 
Klaus & Servants fi k folk 
op af stolene og op på 
dansefødderne i Solrød 
Center. 

Der blev danset og sunget 
fællessag, da det populæ-
re band Klaus & Servants 
spillede på Rund Scene i 
Solrød Center fredag ef-
termiddag til et fremmø-
de over al forventning. 
- Vi havde sat 100 stole frem, 
men vi måtte hurtigt finde 
100 mere, siger centerkonsu-
lent Margrethe Christensen. 
Hun anslår, at cirka 250 var 

mødt op for at høre Klaus 
& Servants spille nye og 
gamle hits på Rund Scene 
i Solrød Center. Bandet er 
et hit i sig selv, forklarer 
Margrethe Christensen. 
- Det er anden gang, Klaus & 
Servants spiller her i Solrød 
Center, og hver gang har de 
trukket mange mennesker 
til. De er populære, fordi de 
spiller en masse hits fra de 
sidste 50 år, og især fordi 
de involverer publikum ved 
at gå blandt dem og opfor-
drer dem til at synge med. 
De er gode til at skabe en 

stemning af fællesskab, si-
ger Margrethe Christensen. 
Vejrguderne holder tilsy-
neladende også af Klaus & 
Servants, for regnen holdt 
op få minutter før bandet 
slog de første toner an kl 16. 
Der bliver ikke fl ere koncer-
ter med Klaus & Servants i 
Solrød Center i år, men Mar-
grethe Christensen regner 
med, at det populære band 
også spiller op til dans til 
næste sæson. 

msp 

Klaus & Servants er 
et hit i Solrød Center
Der blev danset og sunget fællessang i Solrød Center, 
da poporkestret var på besøg

Stolene var ikke i brug hele tiden mens Klaus & Servants spillede. 

D
er

 t
ag

es
 f

o
rb

eh
o

ld
 f

o
r 

ud
so

lg
te

 v
ar

er
 s

am
t 

tr
yk

fe
jl.

 A
lle

 p
ri

se
rn

e 
er

 in
kl

. m
o

m
s.

www.fribikeshop.dk

*  Koster cyklen fx 4.499 kr. betaler du 225 kr. i 20  måneder. Debitor renten er fast 0,00%. ÅOP er 0,0%. 
De samlede omkostninger er 0 kr. Det samlede kredit beløb og det der skal betales tilbage, bliver  dermed 
på 4.499 kr. altså samme pris som kontant. Finansieringen udbydes i samarbejde med Nordea Finans.

Kun 270,- 
pr. md. i 
20 mdr.
Samlet kredit- og tilbage-
betalingsbeløb 5.399 kr. 
Samlede kredit omkost-
ninger 0 kr. Fast debitor-
rente og ÅOP 0,00 %.

Kun 150,- 
pr. md. i 
20 mdr.
Samlet kredit- og tilbage-
betalingsbeløb 2.999 kr. 
Samlede kredit omkost-
ninger 0 kr. Fast debitor-
rente og ÅOP 0,00 %.

MBK CONCEPT ROLLER 
MED CITYPAKKE
Inkl. skærme, lås, bagagebærer, 
støtteben og montering
Tilbuddet gælder til og 
med 30. maj 2014. 

KILDEMOES INTRUDER 
20” 3 GEAR
KILDEMOES INTRUDER 2.999,-

 ,-

SPAR 
1.200,-

5.399,-

CYKEL UDSALG

Taastrup Hovedgade 92  .  Tlf. 30 50 43 23

Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 4.599 kr. 
Samlede kredit omk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,00 %.

Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 5.699 kr. 
Samlede kredit omk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,00 %.

Kun 192,- pr. md. i 24 mdr. Kun 237,- pr. md. i 24 mdr.

KILDEMOES CITY RETRO LIMITED SCOTT SPEEDSTER 40 COMPACT 

4.599,-
SCOTT SPEEDSTER 40 COMPACT 

SPAR 1.000,-

SPAR OP TIL 30%
SE DE MANGE TILBUD I BUTIKKEN
SPAR OP TIL 30 % PÅ ALLE RACER CYKLER

fribikeshop.dk

Citybikes: Kildemoes City Logic ltd. 7 gears
Før 5799 / Nu 3.999

Batavus el cykler – spar 2.750,-
Frit valg 12.999 ,-
Vælg Batavus Genova eller
Batavus Torino, 
inklusiv 400 Watt batteri

www.fribikeshop.dk
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187 kr. i 24  måneder. Debitor renten er fast 0,00%. ÅOP er 0,0%. De samlede omkostnin er er 0 kr. Det samlede kredit beløb 
*

.  3700 Rønne   .  Tlf. 56 95 06 04

SPAR
25% 

PÅ HJELME 
OG TØJ

Se alle tilbud i 
butikken!

RACER-
CYKLER

Spar op til 40%
på udvalgte modeller

f.eks. Principia
fra kr. 

3.995,-

EL-CYKLER
Batavus - Everton - 

Kildemoes - Promovec 

Spar op til 50%
på udvalgte modeller

NU kr. 

4.995,-

MTB
Spar op til 40%

fra kr. 

2.695,-

MBK
Chainreactor

Spar kr. 1.200,-
NU kr. 

4.495,-

SKOLESTART:
Børnecykler

Spar 25-40%
på børnecykler

F.eks. Kildemoes Bikers 7 gears
Før 3995,-

     nu 2.999,-

Danse-instruktion:
Skoler, Polterabend
Firmafest, Privatfest

Tør du gifte dig
uden at kunne 
brudevalsen?

“Hver fugl synger” med Tommy Havdrup.
Een gang om måneden. Musik-sang-humor.
Sanghæfter uddeles. Tilmeldelse: 40510812

Bus og S-tog lige til døren!

Tlf. 40 51 08 12

LEJ VORE LOKALER
Arranger selv festen

også ledig hverdage til 15.00

• Nye hold for børn og voksne
  begynder nu

• 10 ugers forårskursus

• Ring efter gratis program

• Reservér plads

Stedet hvor danseglæden trives

Hip Hop - alle aldre
Selskabsdans
Disco - alle aldre
Børnedans
Jitterbug
Breakdance
Standard/latin 
Rock’n Roll
Mini Hip Hop fra 3 år
Showdance
Vild med dans
Funk
House
Brudevals
Minidisco - fra 3 år
MTV-dance

Besøg os på vores hjemmeside:
www.havdrupdans.dk

Stedet hvor danseglæden trives

Hip Hop - alle aldre
Selskabsdans
Disco - alle aldre
Børnedans
Jitterbug
Breakdance
Standard/latin 
Rock’n Roll
Mini Hip Hop fra 3 år

Hip Hop - alle aldre
Selskabsdans
Disco - alle aldre
Børnedans-Ramasjang
Jitterbug
MTV-Dance
Standard/latin
Rock’n Roll
Mini Hip Hop fra 2½ år
Showdance
Vild med dans
Step
Jazz
Jumpstyle
Minidisco - fra 2½ år
Breakdance

•   Nye hold for børn og voksne 
begynder nu

•  September er prøvemåned

•   Ring efter gratis program

•  Reservér plads


