Fredensborg den 08.januar 2020

Visioner for Højsager Møllebakke
Tilgængelighed -natur – kultur
I overensstemmelse med kommunens vision ”Kulturarven er vores fælles historie”som det fremgår
af oplægget til ”Kultur-, Fritids- og Sundhedspolitik 2019 – 2022,” bør såvel vore kulturhistoriske
møller, som det kommunale område ved Højsager Mølle, fremhæves betydeligt mere i kommunens
visioner.
Møllebakken skal være et rekreativt område med en kulturhistorisk oplevelse for såvel lokalbefolkningen som for turister m.fl. Vi håber at vi i øget udstrækning kan tilbyde arrangementer m.v. til
lokale foreninger, skoleklasser, pensionister og andre.
Dette forudsætter dog at der er ordentlige toiletforhold, også for gangbesværede, samt mulighed for
læ for en byge, og meget gerne aktivitetsarealer på området.
Endvidere skal ind- og udsigtsforholdene ved møllen forbedres yderligere.
Vi vil derfor anbefale følgende anlægsarbejder m.v.:
1. Handikaptoilet
2. Hytte
3. Friere ud- og indsigtsforhold
4. Stabilt parkeringsareal m.v.
Ad. 1. Handikaptoilet.
Vi foreslår, at der opstillet en toiletkabine med samletank, der skal være fysisk tilgængelig for
gangbesværede, jfr. gældende regler. (se bilag 1)
Da der ikke har vist sig større behov for stor kapacitet, finder vi at en løsning med samletank fortsat
kan være anvendelig. Sådanne toiletkabiner ses f.eks. ved mange strande.

fa. Shelterbyg.dk - muldtoilet

I øjeblikket er der kun en lille toiletkabine med samletank, som ikke er tilgængelig for gangbesværede.
Ad. 2. Hytte
Vi mangler en hytte eller et lille hus hvor udeskole og andre grupper, samt besøgende, kan søge ly
og samles til informationer. I forbindelse med hytten kan der evt. være et lille skur til Møllelaugets
værktøj og maskiner, som i øjeblikket opbevares i møllen. (se bilag 2)
På det helt plane areal på ca.12 x 12 meter, hvor møllekroppen stod i omkring 6 år er der god plads
til en hytte. Funderingen er stabilgrus i ca. 80 cm. dybde

Fra udgravning af plads for møllekrop

Indtil 1982 lå et møllebyggerværksted på ca. 100 m2 på arealet lige ved den nordlige udkørsel fra
møllens gennemkørsel. Værkstedet var desværre ikke fredet sammen med møllen, så det og andre
bygninger på arealet, blev fjernet.
Ad. 3. Friere ud- og indsigtsforhold
Træbevoksningen, især i skel til de to tilgrænsende naboarealer matr. 1b og 2a, er nu så voldsom at
det næsten er umuligt at se møllen fra Højsagervej. (se bilag 3)
Det frie areal ligger højt over det omgivne terræn, men bevoksningen hindrer ikke blot en storslået
udsigt over landskabet, men hindrer også at møllen får uhindret vind til vingerne.
I 1984 forsøgte man at få en frivillig aftale med naboerne.
Alternativt blev den gang foreslået, at de to ejendomme skulle pålægges en servitut vedr. beplantningen med henvisning til fredningen og indsigt til møllen. Udfaldet af dette kendes ikke.
Af Kommuneplan 2017 pkt. 6.1.8.fremgår bl.a. at ”… anlæg og skovplantning kun må gennemføres,
hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem mølle og landskab …”
Vi mener, at den omtalte træbevoksnings format næsten kan sidestilles med skovplantning.

Udsigt mod vest fra møllebakken

Ca. 1/3 af det samlede areal er møllebakken, der skråner ned mod Højsagervej.
Naturfredningsforeningens lokalafdeling har påtaget sig at holde vegetationen nede.
NSPV udfører i sommerhalvåret græsklipning på de resterende arealer og selve møllevolden.
Møllelaugets frivillige vedligeholder mølleomgangen, samt kanter langs skel m.v.

Ad. 4. Stabilt parkeringsareal m.v.
Der kan anvises få pladser til parallelparkering langs hegnet ind mod matr. 2o
Pladsen, samt den fælles adgangsvej, bør funderes med stabilgrus, og der skal være afsætningsplads
for dårligt gående. (se notat på bilag 2)
Fællesvejen er ret nedslidt efter de mange års kørsel i forbindelse med renoveringen af møllen.
Parkeringsarealet er meget pløret, selv efter mindre regnmængder.
______________________________________________
Lidt om møllen og møllelauget.
Møllen er en kulturhistorisk bygning fra 1870 som blev fredet i 1959.
I de seneste år har den gennemgået omfattende restaureringer, så den nu igen fremstår som i den
periode, hvor mølleriet var bedst.
På møllebakken blev der i 1999 plantet en ”grundlovs-eg” som markering af gundlovens 150 års
dag. Vi har ønske om at der kan afholdes grundlovsfester på møllearealet.
Også andre fælles arrangementer vil igen – som tidligere – kunne arrangeres på møllebakken.
Møllelaugets frivillige assisterer ejeren, Fredensborg Kommune med smøring og vedligeholdelse af
mølleværket, herunder at køre med vingerne. De frivillige forestår almindelige omvisninger, hjælp i
forbindelse med udeskole- og gruppebesøg m.v., samt at planlægge og gennemføre arrangementer
ved møllen. Det tilstræbes, at der igen kan køres med kværnen.
Økonomien
Da møllebakken er et offentligt kommunalt areal, bør det være kommunen, der afholder udgifterne
til toiletkabine og hytte, samt stabilgrus på P-plads og fællesvejen.
Vi håber at der snarest kan findes midler til dette.
En medfinanciering i form af sponsorater eller fondsmidler bør dog forsøges.
Møllelauget vil gerne søge fonde og sponsorater, når der foreligger konkrete oversigter over finansieringsbehov, samt et projekt for hytten.
Ligeledes håber vi at kommunen som ejer, vil tage kontakt til naboejendommene vedrørende
pkt. 3. Friere ud- og indsigtsforhold.
Møllelaugets frivillige, der alle er i pensionsalderen, kan i begrænset omfang påtage sig at assistere
ved gennemførelse af de ønskede forbedringer.
Fredensborg Møllelaug
Niels Erik Bølling
formand
Bilag 1: Muldtoilet
Bilag 2: Hytte og parkeringsarealer
Bilag 3: Friere ud- og indsigtsforhold

Bilag 1

Multtoilet inkl. nedgravning og fliser, men eksl. levering:

63.750,- inkl. moms

Bilag 2
Hytte
Småbygningers samlede areal bør holdes indenfor 50 m2.
Hyttens samlede grundareal bør derfor ikke overstige 40 m2, da et handikaptoilet fylder ca. 8 m2
De to bygninger kan eventuelt bygges sammen.

Som grundmodul for en hytte kan f.eks. bruges denne ”Kalmar type 40” 5 x 8 m med 2,25 høje
sider og en kiphøjde på 3,00 m. (Se hjemmesiden Maskinkom.dk)
Vinduer er ekstra efter ønske, så denne side kunne evt. alternativt forsynes med et par skydeporte,
så der kan åbnes mod møllesiden.
Hytten er beklædt med tilpassede stålplader på tag & kalmar træ på siderne, den ene gavl er lukket,
den anden med port. Hytten kræver ikke fast fundament, da den er bygget på stålramme. Den er let
at samle og opstille på meget kort tid. Der medfølger 10 jordspyd af 1,0 m til stormsikring.
Farvevalg efter eget ønske, standard er antracit grå
Den viste model koster, uden levering og vinduer
45.900,- inkl. moms.
Parkeringsarealer
Fra bygningsreglement 2020:
Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af
handicap-egnede køretøjer.
En parkeringsplads skal have et brugsareal på 3,5 m x 5,0 m, og placeres så nær indgangen som muligt.
Dog bør mindst én parkeringsplads have et brugsareal på 4,5 m x 8,0 m for at imødekomme behovet for parkering af
minibusser med lift bag på.
Belægningen skal være fast og jævn og niveauspringet i adgangsarealet fra parkeringsarealet til andet areal må højst
være 2,5 cm.

Bilag 3
Friere ud- og indsigtsforhold

Det nuværende areal nord for selve møllen hvor det funderede areal tydeligt ses.
Som det fremgår, står en række træer i skellet mod nord. Disse forhindre indsigt til møllen fra Højsagervej, og er også til hindring for fri vind til møllevingerne. En lavere bevoksning i hele skellet, som det ses ca. midt i billedet, vil fremme oplevelsen af mølle
og landskab.

Syd for møllen er den fælles vej fra Højsagervej op mod møllen. Billedet er fra møllen,
mod vejen. Træbevoksningen i skel overfor møllehuset er så tæt, at den totalt hindrer
indsigt fra sydsiden. Trafikanter på Højsagervej ser slet ikke møllen.

