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Granit og Kunst
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gerhardrohwer@gmail.com

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr:
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)

Ingen CVR.nr.

Formål med projektet:
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

Fremme kulturelt og turistmæssigt formål ved 
forskønnelse af det offentlige  område ved bus-
holdepladsen og indkørslen fra Hillerødvejen til 
landsbyen Dragstrup  

Det pågældende område  har i mange år været 
forsømt m.h t. vedligeholdelse.  Med meterhøjt 
ukrudt og uplejede arealer  har området virket 
frastødende overfor vejfarende, turister og ikke
mindst for lokalbefolkningen i landsbyen.

Det skal bemærkes, at der specielt i sommer-
månederne færdes mange turister og andre 



vejfarende såvel på Hillerødvej, som gennem 
Dragstrup by.  Og mange benytter lejligheden 
til at holde et lille hvil ved busholdepladsen for 
at nyde naturen og udsigten over Søborg Sø. 
Ikke mindst i denne sammenhæng ville det 
være positivt, om området blev renoveret og 
plejet.

Med det formål tilbyder jeg som lokal kunstner 
og stenhugger at overdrage kommunen en 
skulptur, navn: ”På vej”, som jeg har udført i 
sort svensk diabas, højde 205 cm, vægt ca. 1,2
ton, som jeg tænkte mig kunne opstilles i mid-
ten af det offentlige græsareal ud for busholde-
pladsen i Dragstrup.

Overdragelsen til kommunen må ske på 
betingelse af at jeg godtgøres kostprisen for 
stenmaterialet for alt kr. 15.000, hvorimod den 
kunstneriske og håndværksmæssige udførelse 
fra min side er omkostningsfrit.

Ligeledes forudsættes det, at kommunen fore- 
står og bekoster transport af skulpturen (ca. 
100 meter), samt opsætning.  På stedet skal 
der graves ud til fast bund i en diameter på 3-4
meter, fyldes op med stabilgrus og belægning 
med chausse sten. 

For at projektet skal opfylde formålet må det 
være en betingelse, at kommunen forestår den 
løbende vedligeholdelse af området, herunder 
græsslåning af hele trekantområdet ved bus- 
holdepladsen i vækstsæsonen

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Med bistand fra kommunen, som ovenfor 
anført’

Målgruppe:

Lokaldemokratisk islæt med fokus på turismen
i kommunen, på trafikkanter der færdes i 
lokalområdet og på forskønnelse af et forsømt
landsbymiljø.

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Jeg står gerne til rådighed for råd og vejled- 
ning omkring opstilling af skulpturen 

Men det forventes, at det i kommunens egen 
interesse er kommunen som forestår transport 



og opstilling, samt vedligeholdelse af området, 
som ovenfor beskrevet

Tids- og handleplan:
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Skulpturen står færdig og kan afhentes når 
som helst.

Sted og fysisk placering:
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

Offentligt område ved busholdepladsen i 
Dragstrup med en placering, som er meget 
synlig fra Hillerødvej

Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning
om andre tilbudsgivere)

Det ansøgte beløb udgør kr. 15.000

Min egenbetaling udgør den kunstneriske og 
håndværksmæssige indsats anslået til en værdi
af kr. 60.000.

Dato: 31. marts 2014

Underskrift af 
tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)

Gerhard Rohwer


