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BYGNINGER: 5,3 
kvadratmeter pr. 
borger i kommunen. 
Det er præcis, hvad 
Sorø Kommune har 
af bygningsdrift- 
areal.

Af Bjarne Stenbæk

KOMMUNEN: Talt sammen 
råder kommunen over i alt 
156.000 kvadratmeter, og 
dermed er antallet af kom-
munale kvadratmeter bragt 
ned med 17.000 siden 2013.

Det kunne byrådet kon-
statere på sit seneste møde, 
hvor rådet fik en opdatering 
af areal-, ejendoms- og an-
vendelsesstrategien. I opgø-
relsen er der kun medregnet 
arealer, der kan udnyttes 
af brugere. Eksempelvis er 
kælderarealer, der ligger 
mere end 1,25 meter under 
terræn ikke taget med, da 
de kvadratmeter ikke kan 
benyttes til bruger-formål i 
henhold til byggemyndighe-
dernes forskrifter.

Med den 5,3 kvadratme-
ter pr. borger rammer Sorø 
meget tæt på landsgennem-
snittet. Kommunerne i Dan-

mark har i gennemsnit 5,35 
kvadratmeter pr. borger.

Fagcenter Teknik, Miljø 
og Drift indsamler i henhold 
til strategien data om ejen-
domsarealet, så¨politikerne 
har det bedst mulige beslut-
ningsgrundlag.

Der skal nemlig dels være 
det antal kvadratmeter, der 
er behov for til de forskelli-
ge formål - men omvendt er 
strategien også klar med 
hensyn til salg. Det,m der 
ikke er behov for, skal sæl-
ges. Med hensyn til de kom-
munale kvadratmeter skal 
fagcenter og politikere også 
sikre, at arealet udnyttes 

optimalt, og så skal der ud-
arbejdes en prioriteret plan 
over vedligeholdelse.

Når Sorø Kommune sæl-
ger ejendomme, er det i øv-
rigt også aftalt, at en tredje-
del af indtægten går i kom-
munekassen, en tredjedel 
går til bygningernes drift 
og en tredjedelgår til den på-
gældende institution eller de 
berørte parter.

Fagcentret erkender, at 
der er et efterslæb med hen-
syn til vedligeholdelse. Ef-
terslæbet skal inden 2020 re-
duceres med 20 procent. Det 
svarer til en udgift på cirka 
12 millioner kroner.

Det skal tilstræbes, at ved-
ligeholdelses-aktiviteterne 
- og her er der tale ombåde 
indvendig og udvendig ved-
ligeholdelse - gradvist øges 
fra de nuværende 70 kroner 
til 150 kroner  pr. kvadrat-
meter pr. Det skal opnås via 
øgede driftsbevillinger, ef-
fektiviseringer og øget kon-
kurrence-udsættelse.

I tal betyder det, at budget-
tet skal øges fra de nuværen-
de cirka 12 millioner kroner 
årligt til 22,5 millioner kro-
ner årligt.

Sorø ejer 5,3 m2 pr. indbygger

Fredag
13.00-16.00: Oasen, Rosenvej 5, 

Dianalund: Kortspil.
15.00-18.00: Vesthhuset, Fre-

deriksbergvej 22, Sorø: Fre-
dagscafé.

Lørdag
10.00-15.00: Ovalbanen, Grøn-

ningen, Sorø: Islandshe-
ste-stævne ved Randver. 

10.00-16.00: Munke Bjergby gl. 
Skole: Markedsdag v. Mun-
ke Bjergby Beboerforening. 

10.30: Rastepladsen, Vænget, 
Skellebjerg: Pilgrimsvan-
dring v. Tersløse-Nilø-
se-Skellebjerg sogn. 

13.00: Sorø Musiske Skole, 
Rådhusvej 11: Fernisering 
på udstilling af elevers 
værker. 

14.30: Multisalen, Borgersko-
len: Sommerkoncert v. Sorø 
Musiske Skole. 

Fredag
18.00: »Frantz«
20.30: »Fast and Furious 8«

Lørdag

18.00: »Månens vogter« - 
dansk tale.

20.00: »Frantz«

SORØ: Sorø Tennisforening 
inviterer igen i år til tennis-
skole for de 6-16 årige. 

Skolen begynder søndag 
den 2. juli klokken 9 og slut-
ter onsdag den 5. juli klok-
ken 15.

Man behøver ikke være 
medlem af klubben for at 
være med, og skolen kræver 
heller ikke noget forhånds-
kendskab til tennis. Ketcher 
kan man låne.

Du kan melde dig til ten-
nisskolen via www.soroe-
tennis.dk. 

Børn og unge 
kan prøve tennis

Der er tennisskole i Sorø fra 2. 
juli.  Foto: Hans-Jørgen Johansen

SORØ: De Danske Forsvars-
brødre Sorø afvikler søndag 
18. juni den årlige fugle-
skydning på skydebanerne i 
Søskoven.

Indskrivning og salg af 
skydekort foregår fra kl. 
9.30, og kl. 10.00 går det løs - 
kun afbrudt af en frokost kl. 
12.30. 

Fugleskydning     
i Søskoven

ALLÉ: Fra kongevej 
over hovedvej til 
rasteplads. Krebs-
husalléen kan for-
tælle mange histo-
rier, og nu er det 
blevet nemmere at 
få fingre i dem. 

SORØ: De fleste bilister su-
ser formentlig forbi uden at 
ane, hvad der gemmer sig 
bag en række høje lindetræ-
er langs Ringstedvej - skråt 
overfor Krebshuset. 

Andre bilister bruger lin-
detræs-alléen som smutvej 
eller rasteplads. I de flestes 
tilfælde formentlig også 
uden at kende til stedets hi-
storie. 

Men nu behøver ingen 
længere sidde uvidende i 
ly af de store lindetræer i 
Krebshusalléen - for det er 
den, det handler om.

Kongevej og chaussé
Torsdag blev et informati-

onsskilt samt en standere 
med informationsfoldere 
nemlig indviet, og begge for-
tæller historien om den lille 
stump allé, der er tilbage. 

Det hele er realiseret i et 
samarbejde mellem Dansk 
Vejhistorisk Selskab, Dan-
marks Naturfredningsfor-
ening og Sorø Kommune. 

Går vil tilbage til 1600-tal-
let var vejstrækningen en 
fornem en af slagsen. Nem-
lig en del af den såkaldte 
kongevej, som menigmand 
skulle holde sig fra. 

I slutningen af 1700-tallet 
blev strækninen en del af ho-
vedlandevejen - der dengang 
benævntes chaussé - mellem 
Roskilde og Korsør. Og i den 
ene ende af Krebshusalléen 
kan man stadig se en rest af 
den såkaldte runding, der 
var anlagt, så hestevognene 
kunne vende, når de havde 
overgivet passagerer og post 
til en ny hestevogn. 

Bilerne tog over
Og i 1950 havde biltrafik-

ken taget så meget over, at 
hovedvejen måtte udvides, 
hvilket førte til den rest af 
Krebshusalléen, vi kan se i 
dag. 

De huller, der har været 
i alléen er i øvrigt for ikke 
længe siden blevet fyldt ud 
med nye små træer. 

Ved indvielsen var der ta-
ler fra formand for byrådets 
udvalg for teknik og mil-
jø, Jens Nygaard, Michael 
Hertz, Dansk Vejhistorisk 
Selskab, Nils Kr. Zeeberg, 
der har skrevet en artikel til 
selskabet om Krebshusal-
léen samt af Nils Kruse, 
Danmarks Naturfrednings-
forening. 

berthel

Rastepladsen der gemmer på historie

Formand for byrådets udvalg for teknik og miljø, Jens Nygaard, baksede lidt med at få afsløret den nye 
informationstavle.  Foto: Lene  Berthelsen

I alléens østlige ende markerer en dobbelt række træer i en bue rester-
ne af en såkaldt runding. 

Krebshusalléen, som den tager sig ud, når man står og kigger mod 
vest. 


