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Indkig til landsbyen Lillerød

Per-Olof Johansson, Lillerød
Trykt Frederiksborg Amts Avis 11.11.2016
Lillerød Landsby er endnu bevaret med kirke
og tre gårde og en del ældre huse. Som noget
helt enestående så tæt på Hovedstaden er der et
landskabeligt kig ude fra Enghaven ind over
marker til Lillerød kirke og gårdene. Markerne
nærmest gården Hvidesten er byzone, udlagt til
seruminstituttets aktiviteter, mens markerne på
den anden side af 'hestestien' er landzone endnu. Fordi Hvidesten var sat til salg,
oprettede jeg en gruppe 'Lillerød Landsby' på
Facebook for at gøre opmærksom på området
og for de farer, som i kraft af salget truer det
hidtidige planmål.
Hvidesten blev, da Seruminstituttet satte sin
afdeling SSI Diagnostica i Hillerød til salg
nemlig også til salg, da den er leverandør af det
serummateriale, som virksomheden bygger på.
Salgsprocessen har været langstrakt, men
endelig er det lykkedes mig at få et svar fra
Statens Seruminstitut på, hvad handlen med
Hvidesten omfatter.
For mere end et år siden blev den røde,
stråtækte Toftehavegaard udmatrikuleret med
henblik på et forestående salg. Området bebos
således i dag af 2 separate ejere, hvor:
- Det frasolgte SSI Diagnostica ejer
Frederiksborgvej 71, matrikel nr. 4a
(Hvidesten)

- Statens Serum Institut fortsat ejer
Frederiksborgvej 67, matrikel nr. 3a
(Toftehavegaard). Foruden denne matrikel
indgår en række øvrige matrikler i Statens
Serum Instituts ejerskab, nemlig et udvalg af
markerne vest for Frederiksborgvej.
Det var nok det jeg anede! Statens Seruminstitut
ejer nu noget, de næppe ved, hvad de skal bruge
til. Det mest logiske vil være at sælge det til
Allerød Kommune, planforholdene taget i
betragtning. Statens Seruminstitut ville
selvfølgelig gerne have mest muligt for jord og
gård, på den anden side slap de for en
administrativ byrde ved at sælge. Jorden er
landzone og prisen må så være der efter.
Langsigtet kan Allerød Kommune satse på at
kunne ændre planerne, således at jorden kan
bebygges, og kommunen derved få en
betragtelig indtægt. Derfor er det vigtigt med en
tilkendegivelse fra borgerne overfor kommunen
af, at JA vi synes kommunen skal overtage både
Toftehave og tilhørende arealer, MEN med
henblik på at bevare området, som det, det er
udlagt til i planerne NU, nemlig
bevaringsværdigt kulturmiljø i tilknytning til
Lillerød Landsby i overenstemmelse med
region- og kommuneplan. Markerne kan sikkert
med fordel bortforpagtes til landbrugsformål,
mens gården Toftehavegård kan indgå i brug til
kulturelle formål i kommunen.
Kommuneplan:

