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Borgere i landsbyerne ved Hammersholt protesterer over planen om at placere 

supersygehus midt i en natur- og landskabsperle 

Borgerne i landsbyerne i det naturskønne Hammersholt fik kaffen galt i halsen, da de pludselig 

erfarede, at der tirsdag efter Pinsen skal træffes beslutning om, at det nye supersygehus i Hillerød 

skal placeres midt i det skønne nordsjællandske naturlandskab ved Hammersholt. 

En hurtigt nedsat borgergruppe og lokalrådet i landsbysamfundet har vurderet og kritiseret den 

screeningsrapport over mulige placeringer, der skal danne grundlag for Regionsrådets beslutning. 

Borgergruppen finder, at rapporten er mangelfuld og uklar på en række punkter, og har sendt en 

indsigelse til Regionsrådet.  

Det er for eksempel faktuelt forkert, at der er pladsmangel og forurenet jord ved alle placeringer ved 

Overdrevsvejen, en placering tæt på Hillerød by. En lokalitet, som Hillerød Kommune anbefaler på 

baggrund af flere års analyser. 

Det er kritisabelt, at Regionsrådet tilsyneladende skal træffe en så omfattende beslutning med så 

store konsekvenser for et lokalsamfund og regionen på et helt utilstrækkeligt beslutningsgrundlag. 

Samtidigt forudsætter en placering i Hammersholt meget store statslige omkostninger i nye 

vejanlæg. 

Borgergruppen anbefaler, at Regionsrådet på mødet den 25. maj kun beslutter principper for mulige 

placeringer i Hillerød Kommune uden at låse sig fast på en endelig placering. 

Borgergruppen ønsker en forlænget og god beslutningsproces for at finde frem til den bedste 

placering for et nyt supersygehus i Hillerød. Dette kan ske med udgangspunkt i 

screeningsrapportens 4 forslag udbygget med de undersøgelser, som Hillerød Kommune har 

foretaget omkring en placering ved Overdrevsvejen. 

Borgergruppen og Brødeskov Lokalråd er glade for, at der skal være et storhospital i Hillerød 

Kommune, og som lokalområde vil vi konstruktivt bidrage til en god løsning. 

Læs borgergruppens og Brødeskov Lokalråds indsigelse til Regionsrådet på www. Brodeskov.net.  

Borgergruppen inviterer til demonstration tirsdag den 25. maj kl.16 ved Kongens Vænge 2, Hillerød. 

__________________________________________________________________________________ 

Kontaktpersoner for Borgergruppen Ja tak til et hospital ved Hillerød. Nej tak til et hospital ved 

Hammersholt og til Brødskov Lokalråd:  

 

Næstformand i Brødeskov Lokalråd: Frank Østergaard, mobil: 2880 4404.  

Stig Brinck: 3084 3660 


