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MANDAG 
10.00-12.00: Helsinge Frivillig-

center: IT-Café, 10.00 - 14.00 
Byttebiksen

10.00-12.00: Gilleleje Aktivi-
tetshus: Billard 12.20-14.30: 
Bridge. 14.30-16.30: Senior-
dans

17.30-19.15: Sankt Helene Sko-
le, Tisvilde: WorkOutMoves

16.00-18.00: Græsted Frivil-
ligcenter: Rådgivning, 
frivillig flygtningehjælp. 
16.00-18.00 Lænken

17.30: Kultursalen, Gribskov: 
Fokus på Sundhed,  
borgermøde

TIRSDAG
09.00-13.00: Græsted Frivillig-

center: Projekt »Fællesskab 
på tværs« 09.00-10.00: Na-
turgong 10.00-11.00: Qi Gong 
13.00-16.00: Slægtsforsk-
ning, 17.00-19.00: IT-fort-
sættere

09.30-11.30: Helsinge Frivillig-
center: Kammeratskabet/
mandegruppe 10.00-12.00 
Vandreholdet 10.00-14.00 
Byttebiksen 17.00-19.00  
Multikulturel lektiecafé 
19.00-22.00 Helsinge sy og 
strikke forening 

10.30-15.00: Gilleleje  
Aktivitetshus: Åbent  
smykkeværksted

15.30-17.00: Helsinge Bibli-
otek: It-cafe. 17.00 Coding 
Pirates

19.00-10.00: Idrætshuset,  
Tisvilde: Ældregymnastik

19.00: Tisvilde bio:  
Live-streaming, Vores  
nydelsesfulde hjerne

19.00: Luthersk Mission, 
Helsinge: Henrik Nymann, 
Tro, håb og kærlighed

20.00: Gribskov kultursal, 
Helsinge: Anders  
Matthesen

Gilleleje Bio
Mandag
15.00 Før Frosten - tekstet 

(Biografklub DK)
17.00 Vores sidste Tango 

 (dokumentar)
17.30 Alita: Battle Angel 3D
19.00 Alt for Kærligheden
20.00 Mødregruppen

Tirsdag
15.00 Alt for Kærligheden  

(seniorbio)
16.30 Alita: Battle Angel 3D
17.30 Happy Ending
19.00 Alt for Kærligheden
20.00 Mødregruppen

MOBILMAST: Trods 
protester er der kun 
én placering i spil 
til en mobilmast i 
Dronningmølle, når 
politikerne i udval-
get for Udvikling, By 
og Land skal tage 
stilling til sagen 
tirsdag.

DRONNINGMØLLE: Planer 
om en 42 meter høj mobil-
mast ved stationen midt i 
Dronningmølle har fået en 
del kritiske høringssvar 
med på vejen. I alt 22 har af-
givet høringssvar - heraf er 
to dog positive over for ma-
sten - forud for behandling 
af sagen i udvalget for Ud-
vikling, By og Land på tirs-
dag. Hovedpunkterne i kri-
tikken går på, at en mast er 
visuelt skæmmende, at den 
udsender potentielt skadelig 
stråling og vil medføre tab i 
ejendomsværdi for huse tæt 
på. Der er også kritik af, at 
masten vil skade turistlivet 
og ikke harmonerer med 
planer for bymidten. Og så 
gør flere af høringssvarene 
opmærksom på, at man øn-
sker den opført et andet sted. 
Medlem af borgerforenin-
gen og aktiv i protesten mod 
mobilmasten, Jan-Helge 
Larsen, mener, kommunen 
bør være grundigere i sine 
undersøgelser af alternative 
placeringer.

- Jeg mener, det er forkert 
at stille masten inde midt 
i byen. Forvaltningen bør 
arbejde videre og finde an-
dre forslag. På borgermødet 
kom der andre forslag til 
placeringer, som man bur-
de undersøge bedre. For ek-
sempel steder, hvor det er til 
betydeligt mindre gene og 
falder ind i landskabet. 

- Der er ingen, der vil have 
en mast, men man vil ger-
ne have dækning. Derfor er 

man også nødt til at finde det 
mindst dårlige sted at pla-
cere den, mener Jan-Helge 
Larsen, der fortæller, at 60 
borgere deltog i borgermø-
det i december.

I hvidbogen skriver admi-
nistrationen således om pla-
ceringen: »Flere forskellige 
mulige masteplaceringer er 
blevet undersøgt både før og 
efter høringsfasen med bag-
grund i forslag fra høringen. 
Med basis i disse undersø-

gelser vurderer
administrationen, at den 

valgte placering stadig er 
mest hensigtsmæssig.«

Ikke køn at se på
Og uanset hvor masten 
placeres, vil det ikke være 
kønt at se på, lyder det fra 
udvalgsformand for Udvik-
ling, By og Land, Pernille 
Søndergaard (Nytgribskov).

- Med borgermødet in men-
te vil vi på udvalgsmødet 

diskutere indsigelser og hø-
ringssvar igennem og have 
for øje, at det også er vigtigt 
med netdækning i Dron-
ningmølle, som er vores 
overordnede strategi. Og det 
kræver alt andet lige nogle 
master. Lige meget, hvor vi 
placerer den, er det ingen ar-
kitektonisk perle. De er ikke 
kønne, siger Pernille Søn-
dergaard.

I en gennemgang af hø-
ringssvarene i en såkaldt 
hvidbog nævnes det, at man 
kan plante bevoksning om-
kring masten for at mindske 
synligheden.

- Der er måske en mulig-
hed for at gøre det lidt pæ-
nere. Lige meget hvor den 
placeres, skal vi gøre det så 
pænt som muligt, siger ud-
valgsformanden.

Borgermødet om masten 
bragte altså ikke noget på 
bordet, der kunne få kom-
munen til helt at droppe pla-
ceringen, lyder det fra Søn-
dergaard.

- Der er ikke noget, der si-
ger, at det slet ikke kan lade 
sig gøre at placere den der. 
Der er en del meninger om 
den skal placeres der eller 
et andet sted, og sådan er 
det jo. Og der er det, vi skal 
hæve os op og se på den over-
ordnede strategi om bedre 
mobildækning, siger Pernil-
le Søndergaard.

can

20 indsigelser mod mobilmast

Billedmontage af TDC-antennemasten med tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområ-
de set fra Villingerødvej mod Dronningmølle Strandvej.   
 Foto: Dronningmølle Borgerforening - Per Laursen.

HASTIGHED: Politiet 
nedskilter farten 
ved Bakkelandet. 
Udvalgsformand ser 
gerne lavere fart på 
hele Præstevej. 

GRIBSKOV: Nu skal farten 
ned i et t-kryds mellem An-
nisse og Ramløse, nemlig 
krydset Præstevej/Bak-
kelandet

Det er grundejerforenin-
gen på stedet, der har taget 
initiativ i en henvendelse 
til Gribskov Kommune og 
Nordsjællands Politi. 

Ønsket om at få nedsat 
hastigheden bunder i, at 
oversigtsforholdene ved ud-
kørsel fra Bakkelandet er 
meget dårlige, fordi der mod 
Ramløse er en bakketop, 
som dækker for trafikanter-
ne. Politiet har efterfølgen-
de opmålt krydset og truf-
fet den afgørelse i sagen at 
skilte hastigheden ned til 60 
km/t i en afstand af 250 me-
ter på hver side af Bakkelan-

dets udkørsel. 
Der har også været beboer-

bekymring om hastigheden 
på Præstevej generelt - men 
den røres der ikke ved.

Det drejer sig om hastighe-
den mellem Annisse og Bak-
kelandet, hvor den tilladte 
maksimale hastighed er 80 
km / timen. 

Den seneste trafiktælling 
fra 2013 viste en trafik på 
735 køretøjer i døgnet. Gen-
nemsnitshastigheden blev 
målt til 59,9 km / timen og 
85 procent fraktilen (den ha-
stighed 85 procent af køretø-
jerne køre under) er 73,5 km 
/ timen.

På baggrund af trafiktæl-
lingen fra 2013, vurderer 
politiet ikke, at der er behov 
for en generel nedsættelse af 
hastigheden på stræknin-
gen.

formand for udvalget for 
udvikling, by og land, som-
sagen sorterer under, Per-
nille Søndergaard (NG) vil 
dog gerne have hele stræk-
ningen undersøgt nærmere

- Det er helt rigtig at sætte 

fartenmned ved Bakkelan-
det Men jeg mener, vi po-
litisk måske skal se på en 
trafiknedsættelse hele vejen 
ad Præstevej. Og det kan 
godt være, det kræver en ny 
trafiktælling, siger Pernille 
Søndergaard. 

- Helt generelt er det en vej 
der er farlig, det ved jeg, for-
di jeg er lokal. Der er børn, 
der står af bussen og går 
langs vejen, der er cykler og 
Tisvilderuten med vandren-
de går langs vejen.

Normalt når vi ønsker 
fartnedslættelse, laver vi 
en trafiktælling, men i dette 
tilfælde har beboerne hen-
vendt sig direkte og politiet 
har gjort det således.

Administrationen indstil-
ler til Udvikling, By og Land 
at tage politiets afgørelser 
til efterretning på næste ud-
valgsmøde den 19. februar.

mikk

Farten ned på Præste-
vej ved Bakkelandet

NARKO: Anklageren 
kunne ikke bevise, 
at 18-årig havde til 
hensigt at videre-
sælge sit narkolager.  

GRÆSTED: Det var påstand 
mod påstand, da en 18-årig 
mand fra Græsted mødte op 
i retten som tiltalt for at have 
været i besiddelse af kokain. 
Da politiet ransagede hans 
værelse i Græsted den 9. maj 
sidste år blev der fundet 45 
gram kokain, en digitalvægt 
og 81 »pølsemandsposer«.

Anklageren mente, at væg-
ten og poserne, som kunne 
anvendes som emballage af 
kokainet, tydede på, at han 
opbevarede stoffet med hen-
blik på videresalg. Selv for-
klarede den 18-årige, at han 
havde indkøbt det til eget 
forbrug, fordi han var blevet 
afhængig af det. Samtidig 
fremlagde han en lægeer-
klæring, der bekræftede, at 
han var afhængig af stoffer.

På den baggrund konklu-
derede dommeren, at det 
ikke kunne bevises, at den 
18-årge havde til hensigt 
at sælge af stoffet, fordi der 
ikke var fundet regnskaber 
eller andet, der kunne do-
kumentere anklagerens på-
stand.

Den 18-årige blev derefter 
idømt en straf på 60-dages 
betinget fængsel for opbe-
varingen af stoffet. Straffen 
kommer kun til afsoning, 
hvis han inden for et år be-
går ny kriminalitet. Han 
skal i samme periode være 
under tilsyn af Kriminal-
forsorgen og begynde en af-
vænningskur, hvis tilsynet 
vurderer, at han er egnet til 
det.

Gadeprisen på kokain lig-
ger i øjeblikket på 600 kro-
ner pr. gram, fremgår det 
af Dansk Misbrugsbehand-
lings hjemmeside.

- keef.

45 gram kokain 
til eget forbrug


