
Møllebro gruppen: 

For bevarelse af bymidten og en udvikling af handel og service i harmoni med eksisterende butikker, skove, 
parker og slot. Vi vil en smuk by med oplevelser – også når det gælder indkøb. 
 

Åbent brev til Borgmester, Hillerød kommune og byens organisationer 

 
Vi opfordrer Hillerød kommune til 
 

At revurdere eller skrinlægge mulighederne for at etablere et storcenter midt i de grønne områder 
mellem Bøllemosen, Freerslev hegn, Slottet og Indelukket. 
 

1. Storcentret er planlagt til 85.000 m2, næsten det dobbelt af det nuværende butiksareal i 
Hillerød bymidte (44.870 m2.  - 2007) 

2. Storcentret kan opføres til 17 meters højde mod Herredsvejen og 14,5 meter mod 
Bøllemosen. De nuværende begrænsninger for hele området og Industrivænget er omkring 
8 meter, medmindre der dispenseres. 

3. Biltrafikken øges med 12.400 biler i døgnet. Det betyder kaos og bilkøer ved indfaldsveje til 
Hillerød og på Nordstensvej mv.. 

4. 50 meter fra Freerslev hegn vil der rejse sig en mur på op til 14,5 meter.  Og for at hindre 
støj en mur på 3,5 meter ved Thorsvang og 3 meter højt støjværn mellem kolonihavehusene 
og Trollesminde alle. 

5. De økonomiske beregninger om konsekvenser for detailhandelen i Hillerød er forældede og 
forkerte, fordi fremskrivninger er foretaget uden hensyn til den nuværende økonomiske 
tilbagegang. Derfor er konsekvens beregningerne urealistiske. 

6. Storcentret er i dag unødvendigt, der er i øjeblikket mange ledige butikker og 
forretningslejemål. Her blot nogle 

a. Toftes forladte center på Københavns vej. 

b. Gallerierne på Nordstensvej 

c. Tidligere Iso Østergade 

d. TDC på Nordre Banevej 

e. Herluf Trolles centret ved Føtex 

f. Det gamle rådhus på Frederiksværksgade 

g. Hillerød seminarium på Frederiksværksgade 

h. Flere store lejemål på Industrivænget 
 

Bilag: 

1 faktuelt ark 
2 høringssvar 

 
Møllebrogruppen den 28.maj 2009 
v/ Steen Clausen, Torben Funder, Hans Wennerberg, Christine Wennerberg, Anne Helbro, Kaj 
Jørgensen, Henrik Kryger Nielsen, Lilly Jørgensen, Anne Mette Jensen, Kirsten Rasborg, Lene 
Holmsgaard, Carsten Illum, Lone Illum, Fatma og Yavuz Tutak, 
 
Henvendelse til 
Torben Funder, Thorsvang 7, 3400 Hillerød 4036 3447 
Steen Clausen, Baldersvej n7, 3400 Hillerød 2293 0875 
 
Hjemmeside og diskussionsforum åbner på www.møllebro.dk 
 
 
 
 

 
 


