
Opsamling fra borgermøde Møllebakken 3. oktober 2017 
Borgermødet var velbesøgt, omtrent 120 deltagere og var delt i to dele – 1. del med information om projektet, fra boligforeningen og om lokalplanen, 

og 2. del var en idémesse med tre temastande; ’byrum og ophold’, ’byens vægge og gulve’ og ’det grønne’ hvor deltagere kunne komme med input og 

idéer. 

Opsamling fra 1. del: borgermøde Møllebakken. 

Fire punkter blev taget til diskussion: 

1. Miljø og bæredygtighed 

2. Skulpturerne på grunden, kunsthuset og dets potentiale som lokal driver 

3. Højden i byggeriet 

4. Parkering 

1 

Om miljø og bæredygtighed blev der særligt sat spørgsmålstegn ved regnvandshåndteringen, og hvorfor planen ikke tager stilling til denne, og 

ligeledes brugen af solceller til fællesanlæg mv. 

2 

Om kunsthuset og skulpturerne blev der udtrykt bekymring for, at man fjerne alle sociale og kulturelle drivere fra området (og midtbyen), noget som 

har et stort potentiale for et nyt og tæt byområde. 

3 

Om højden var der meninger på begge sider. En deltager spørger om der er en gammel klausul i Helsinge om, at der kun må bygges i to etager, som 

kritik af byggehøjden i lokalplanen. En anden tillader at spørge, hvorfor man ikke er mere ambitiøse som eksempelvis i Jylland, hvor man nogle steder 

bygger i 7 etager, og på den måde skaber et vartegn for Helsinge. 

4 

Om parkering er der udtalt bekymring for den resterende by, hvis man fjerne p-pladserne. Der er også udtrykt bekymring for, at pladserne bliver for 

beboerne eller andre brugere af byen, og til sidst er der udtrykt bekymring om tilgængeligheden for gangbesværede og handicappede med nære 

parkeringspladser. 

 

 



Opsamling fra anden del: idémesse Møllebakken – et idékatalog 

Byrum og ophold • Rum/hus til kulturelle aktiviteter. 

• Sted til ophæng af lokal kunst der har tilknytning til Helsinge. 

• Kunstværksted som man kan dumpe ind i. 

• Indret et samlingspunkt i Kunstværkstedet, som et samlingspunkt og let spisested. 

• Kunst på Møllebakkens torv som en aktivitet hvor man kan møde kunstneren medens det skabes. Der kan komme 

nyt evt hver 3 måned. 

• Træer, buske og små oaser hvor man kan sidde på en bænk. 

• Rigeligt med bænke 

• Butikker 

• Rum hvor der er læ og grønt. 

• Flyt skulpturerne ind og rundt omkring i Møllebakken, så de kan være generatorer for udviklingen. 

Byens gulve og vægge • Byrummene skal være gode og spændende rum, som man har lyst til at være i. Husk bænke! 

• Pastelfarver ligesom arkaderne i Hillerød, også med inspiration fra Holland. Jordfarver bliver lidt for mørkt og 

dystert. 

• Der skal være balance mellem rolige facader og den mere spændende beplantning. 

• Naturmaterialer til facaderne er en god ide, men lad dem lyse lidt op, så de ikke bliver for mørke. 

• Brug regnvandet aktivt i byrummet, så det bliver mere levende. 

• Lad ikke belægningen fra Frederiksborgvej gå igen i Møllebakken. Klinkerne der, er simpelthen så glatte. 

• Der står i lokalplanen (side 5), at der skal være asfalt på Møllestien – men kan det være rigtigt? Det er da kedeligt. 

Vær mere visionær, måske kunne man bruge brosten eller belægning ligesom på Vestergade. P-arealerne skal 

have en differentieret belægning, f.eks. græsarmering. 

• Møllestien må ikke ende som sådan en vej, der indbyder til at køre ræs på. 

Det grønne • Tilfør regnvandsbassiner multifunktioner, så de ikke bare er grønne/blå og flotte men også indeholder aktivitet for 

fx børn 

• Brug lyden af vandet aktivt. Den rislende lyd reducerer for eksempel stress.  

• Kan Gadekærets vand bruges og kan det løbe ned igennem området? 

Andet • NAGsilo ønskes forvandlet til en kultursilo. Med klatrevæg og sport og udstillingslokaler. Og en lille scene til musik 

og teater og øvelokaler. Cafe på toppen med udsigt. Forenings og forsamlingslokaler mm. 

• Skulpturerne bør holdes samlet – stil dem over i præstehaven, hvor børnene leger. 

 


