
Referat fra Borgermødet den 6. november  

 
Referent Hanne Jensen 

 

Lokalrådets formand Annett Jakobsen startede med at byde alle velkommen. Fra byrådet deltog 

Jesper Skovdal Christiansen. 

 

Vi skulle gerne tale om de forskellige Landsbyvisioner, som de forskellige landsbyer arbejder på. 

Til sidst skal de munde ud i en samlet vision for hele vores område. 

 

Sune Sabiers startede med at fremlægge visionen for Ny Hammersholt området. Han havde fået en 

del input fra forskellige borgere/boligområder. 

 

Han havde lavet et dokumnet, som tog udgangspunkt i kommunens landsbyvisionsmodel. Han 

fremhævede fire visioner. At engen udvikles som landsbyens centrum, at Ny Hammersholt fortsat 

vil være en landsby. Her er den grønne kile imellem Allerød og Ny Hammersholt i retning mod 

Hillerød meget vigtig. I forbindelse med det nye hospital ser man ikke gerne en nedkørsel til 

Overdrevsvejen. Det er vigtigt fortsat at udnytte og fremhæve de historiske og kulturelle værdier. 

Ny Hammersholt skal være en landsby for alle. Der er behov for ældreboliger. 

 

Annett påpegede flere gange at Ingvar Dybkjær gerne vil komme rundt og tage billeder. 

 

Dernæst var det Anne Charlotte Mohr som fremlagde for Hammersholt. 

Her har de ingen intentioner om at blive større – Hammersholt skal forblive ”en” landsby, men der 

ønskes flere cykelstier og gerne også en ”Margurit” rute. Man talte også om, at det kan være en ide 

at flytte kommunegrænsen. Hammersholt vil gerne være et Kultursted. 

 

Så var det Annett’s tur til at fremlægge visionen for Nr. Herlev. 

Her har man drøftet muligheden for at flytte Brødeskov Station nærmere byen bl.a. af hensyn til 

skolebørnene. Det viser sig imidlertid at Lokalrådet tidligere har fået konstateret at dette er 

problematisk idet der er dobbeltspor, på den nuværende Brødeskov station. Så måske skal der stadig 

arbejdes for at forbedre forbindelsen imellem Brødeskov station og Nr. Herlev. Der er et ønske om 

et samlingssted – det kunne være en købmand – en vision er at hele Nr. Herlev kan opleves som et 

stort fællesskab. I dag findes der mange forskellige foreninger. Et stort ønske er også en cykelsti ind 

til Hillerød – første del går i gang til foråret 2012. 

 

Der er desuden et ønske om hastighedsdæmpning igennem Nr. Herlev. 

 

Desværre var repræsentanter fra skolen og Idrætsforeningen ikke tilstede og kunne fremlægge deres 

visioner. 

 

Alle visionerne skal nu samles til et dokument for området. Deadline for aflevering til kommunen er 

31. december 2011. Vores mål er at samle dokumentet i starten af december måned. Det betyder at 

input til landsbyvisionerne skal modtages i bestyrelsen i slutningen af november måned. I kan se 

mere om, hvad der er udarbejdet i de forskellige områder på www.brodeskov.net.  

 

I bestyrelsen var vi enige om, at vi havde et godt og konstruktivt møde. 

 

http://www.brodeskov.net/


 

   


