
SEK TION 2  GRIBSKOV18
Frederiksborg Amts Avis  n   ONSDAG 20. MARTS 2019

BIOGRAFER

REDAKTIONEN
Østergade 36, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 69 00 Fax 48 79 86 50
gribskov@sn.dk
www.sn.dk/gribskov 

Områderedaktør
Karl Erik Frederiksen (keef) 
Tlf. direkte: 48 79 69 55
Journalister
Camilla Nissen (can)  
Tlf. direkte: 48 79 25 31
Hanne Guldberg Mikkelsen 
(mikk) 
Tlf. direkte: 48 79 68 55
SALG OG ABONNEMENT
Tlf. 48 24 41 00
hilleroed.salg@sn.dk
Dagligt kl. 8.30-16, lør. lukket

ONSDAG
10.00-11.30: Gilleleje Ak-

tivitetshus: Gymnastik 
og kropsbevidsthed. IT 
Hjælp. 10-00-15.00: Åbent 
billedværksted. 10.30-12.00: 
Rummikub. 12.00-13.00: 
Ries Køkken. 13.00-15.00: 
Hækling og strik. 14.00-
16.00: Læsekreds Sol

10.00-14.00: Helsinge Frivillig-
center: Åbent i byttebiksen. 
10.00-12.00: It-cafe. 

10.00: Villingerød Kirke: 
Foredrag, Jordens Skabelse

12.00: Græsted, Frivilligcen-
tret: Åben it-cafe. 12.30-
14.15: Thai chi for alle. 
17.00-20.00: Frivillig flygt-
ningehjælp.

13.00-16.00: Ramløsehallen: 
Ramløse Krocket

14.00: Gilleleje Sognegård: 
Sognegårdscafe

15.00-17.00: Helsinge Bibli-
otek: Strikkecafe. Hver 
onsdag

16.00: Det gamle Posthus, 
Gilleleje: Sokrates Cafe, un-
dren og dialog

17.00: Esbønderup Kirke: Bør-
negudstjeneste

18.00-19.00: Helsingevej 64D, 

gymnastiksalen, Blistrup: 
WorkOutMoves, 19.00-20.25: 
StepAerobic

18.45: Blistrup Medborgerhus: 
Banko

19.00 (17.30): Ramløse Forsam-
lingshus: Banko

TORSDAG
10.00-14.00: Frivilligcenter 

Helsinge: Byttebiksen. 
17.00-19.00: Multikulturel 
Lektiecafé

10.00-13.00: Gilleleje Aktivi-
tetshus: Whist. 10.00-11.30: 
Latinsk Salsa. 11.30-12.00: 
Latinsk salsa - pardans. 

13.30-15.00: Frivilligcenter 

Græsted: Rådgivning v. Bi-
sidderkorpset. 16.00-18.00: 
Lænken

14.00-15.00: Uddannelsescen-
tret, Ridebanevej, Helsinge: 
Har dit barn det svært, 
rådgivning (Uden aftale 
15.00-17.00: med aftale) Hver 
torsdag

14.00: Det gamle Posthus, 
Gilleleje: Bingo til fordel for 
SOS-børnebyerne

15.00: BLIK-Græsted Bibli-
otek: Skak for børn. Arr.: 
Nordkalotten

17.15: Helsinge Bibliotek: 
Brætspilsaften for voksne

18.30: Blistrup Kirkelade: Me-

nighedsrådsmøde
19.00: Vejby Forsamlingshus: 

Præmiewhist
19.30: Gilleleje Kirke:  

Litteratursalon/Blixen

Gilleleje Bio
Onsdag
15.00/19.00 Vice
16.30 Løfte ved daggry
17.30 Ben is Back
20.00 Britt-Marie var her
 
Torsdag
15.00 Løfte ved daggry
16.30 Vice

17.30/19.00 Britt-Marie var 
her

20.00 Ben is Back

Tisvilde Bio
Onsdag
20.00: If Beale Street could 

talk 

Torsdag
20.00
Løfte ved daggry 

TID OG STED

HELSINGE: I 52 år har Ivan 
Pedersen stået på scenen. Og 
nu gør han det igen i Kultur-
salen i Helsinge. Lørdag den 
23. marts kan man høre den 
68-årige med sin trio.

Her vil publikum forment-
lig få en smag på numre fra 
det seneste album ”Min Ver-
den er venlig” – det seneste 
ud af mere end 20 albums 
gennem tiden. Og numre fra 
det meget store bagkatalog, 
han har opøvet gennem de 
mere end 50 år.

Mest kendt er denne Grand 
Old Man nok for sit band, 
Laban, som blev dannet i 
1982 og samarbejdet med 
blandt andre Poul Krebs og 
Henning Stærk, og bande-
ne Moonjam, Backseat og 
Singsingsing. 

Koncerten er klokken 20.

Ivan Pedersen  
i Kultursalen

TISVILDELEJE: Her er hede 
passioner og sprudlende 
humor i operaen »Ariad-
ne på Naxos« med Richard 
Strauss’ musik. 

En optagelse af forestillin-
gen fra Salzburger Festspil-
lene 2012, med Dan Harding 
som dirigent for Wiener 
Philharmonikerne, og med 
Emily Magee og Jonas Kauf-
mann i hovedrollerne, vises 
i Tisvilde Bio. 

Det sker søndag den 24. 
marts kl. 15.00. Operaen 
synges på tysk.

Billetter på www.tisvilde-
bio.dk, eller tlf.  48 70 99 00.

Ariadne i  
operabio

BYGGERI: Gribskov 
Kommuner åbner 
for, at man kan bo i 
gadeplan i en del af 
gågaden. 

HELSINGE: Gribskov Kom-
mune tager nu konsekven-
sen af, at der bliver færre 
fysiske butikker. I et hjørne 
midt på gågaden ligger en 
stor grund rodet og ubebyg-
get hen - og det har den gjort 
længe. Kravet har nemlig 
været, at nybyggeri ved Ny-
torv  skal have butikker i ga-
deplan. 

Men det krav er man nu 
parat til at fravige.

- Vi kan se, at vi må være 
mere åbne for at Nytorv ikke 
er en naturlig del af gågaden 
- og at der generelt skal mere 
beboelse ind i gågaden - for 
at tiltrække flere menne-
sker og undgå tomme butik-

ker, siger formand for udval-
get for Udvikling, by og land, 
Pernille Søndergaard (NG).

- Vi skal ikke skabe flere 
tomme butikslokaler men 
en fortætning. 

Pernille Søndergaard ved 
ikke, om det på sigt kan bli-
ve aktuelt at lægge beboelse 
i gadeplan også i Østergade, 
den centrale del af gågaden.

- Vi har et samskabelse-
projekt om Helsinge bymid-
te - og hvad der sker der, ved 
jeg ikke. 

Der lægges altså nu op til 
muligheden for at opføre 
en ny etageejendom til bo-
liger og fastholde mulighed 
for den eksisterende hjør-
neejendom mod Østergade 
med butik i stueetagen og 
boliger på de øvrige etager. 
Lokalplanen erstatter en 
eksisterende lokalplan der 
havde et lignende byggeri, 
men stillede krav til butik-
ker i stueetagen mod Ny-
torv.

Et etagebyggeri ved Ny-
torv i Helsinge skal i givet 
fald i offentlig høring i fire 
uger.

Lokalplanforslaget stiller 
krav om at stueetagen mod 
Østergade kun må anven-
des til centerformål i form 
af dagligvare- og udvalgs-
varebutikker, servicefunk-
tioner, cafe, restaurationer, 
liberalt erhverv i form af fx 
klinikker, kontorer mv samt 
kulturelle formål, dog skal 
anvendelsen have en udad-
vendt karakter. Stueetagen 
i den nye ejendom mod Ny-
torv kan anvendes til oven-
stående eller til boliger. De 
øvrige etager i begge byg-
ninger skal anvendes til bo-
liger eller liberalt erhverv, 
som kan udføres uden gene 
for områdets beboere.

Lokalplanområdet omfat-
ter et areal på i alt ca. 2.394 
kvadratmeter. 

Der kan på grunden opfø-
res tre etager inklusiv tage-

tage. Bygningshøjden må 
maksimalt være 12,75 m. og 
facadehøjden maksimalt 8.5 
m. 

En nybygning ligger in-
denfor kirkebyggelinjen på 
300 m. Her er der en højde-
grænse på 8,5 meter, hvor 

det planlagte byggeri kan 
blive på 12.75. Kirken har op-
lyst til Gribskov Kommune, 
at man ingen kommentarer 
har til denne bygningshøj-
de.

mikk

Boliger i gadeplan på Nytorv

Det er her i forlængelse af Vero Moda bygningen, at der nu åbnes for 
ren beboelse.   Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

MØDE: I maj bliver 
der borgermøde om 
de områder, der er 
udpegede som inte-
resseområder for 
råstofgravning.

DRONNINGMØLLE: Et områ-
de ved Tegners Museum er 
udpeget som interesseom-
råde for grusgravning. Det 
har mødt store protester 
både fra borgere og politike-
re. Der tegner sig et politisk 
flertal imod at lade området 
ved Tegners være en del af 
råstofplanen. Men området 
kan ikke bare tages ud, da en 
borger har ansøgt om gra-
vetilladelse og dette kræver 
en miljøvurdering. Områ-
det ved Tegners som mulig 
grusgrav kører derfor vide-
re i den politiske mølle.

I april måned bliver der sat 
fokus på dette og andre ud-
pegede områder.

Forslagene til nye gra-
ve- og interesseområder vil 
komme i partshøring fra den 
24. april – 6. juni 2019, hvor 
kommunen og borgerne kan 
komme med høringssvar. I 

forbindelse med partshørin-
gen vil Region Hovedstaden 
afholde borgermøder. Der 
vil blive et fælles borgermø-
de for Helsingør, Gribskov 
og Fredensborg Kommuner, 
sandsynligvis på Esrum 
Møllegård. Dato for mødet 
er endnu ikke fast, men det 
bliver i perioden 8.-21. maj. 

Direktør på Tegners Muse-
um, Luise Gomard, mener, 
at det er positivt med borger-
møder - men at der burde ske 
en direkte indkaldelse af de 
berørte parter.

- Det er jo der, det gik galt 
i starten - at vi ikke blev di-
rekte informeret og derfor 

ikke gjorde indsigelse, siger 
Luise Gomard.

- Vi klagede dengang over 
ikke at være blevet informe-
ret, men fik at vide, at vi ikke 
var høringsberettigede -  
selv om statueparken græn-
ser direkte op til det, der er 
udpeget til graveområde. 

På hjemmesiden for Teg-
ners Museum og Statuepark 
(rudolphtegner.dk) er der en 
særskilt sektion med infor-
mation om hele sagen. Her 
kan man også  på en mail-
ingliste tilmelde sig infor-
mationer, når der sker nyt.

-  Det er en proces, der 
trækker i langdrag, så det 

er vigtigt at holde fast, siger 
museumsdirektøren.

Køreplan
På Gribskov Kommunes 
hjemmeside under udvalget 
Udvikling, By og land kan 
man se køreplanen: 

• Seks ugers partshøring 
af miljøgennemgange af for-
slag til nye graveområder, 
samt af forslag til interesse-
områder

• 8. maj -21. maj Borgermø-
der i de kommuner, hvor der 
stilles forslag om nye grave-
områder, vil også handle om 
forslag til nye interesseom-
råder.

27. august 2019
• Miljø- og klimaudvalget 

beslutning om indstilling 
til Regionsrådet om hvilke 
områder, der videreføres i 
forslag til Råstofplan 2020

September 2019
• RegionsrådsBeslutning 

om hvilke områder, der vi-
dereføres i forslag til Råstof-
plan 2020

1. kvartal 2020
• Miljø og klimaudvalget 

samt regionsrådet
• Beslutning om otte ugers 

høring af forslag til Råstof-

plan 2020 og af miljøvurde-
ringen af planen

Første halvår 2020
• Otte ugers offentlig hø-

ring af forslag til Råstofplan 
2020 og af forslag til miljø-
vurdering af planen

• Borgermøder de steder, 
hvor der stilles forslag om 
nye grave-eller interesse-
områder (Politikere og ad-
ministrationen)

2. kvartal 2020
• Miljø-og klimaudvalget 

samt regionsrådet:
• Endelig vedtagelse af Rå-

stofplan 2020 med miljøvur-
dering

I Gribskov Kommune ar-
bejder Region Hovedstaden 
med forslag til nyt grave-
område ved Dronningmølle 
(Tegners) samt ved Høbjerg/
Ammendrup. Desuden er 
der forslag til nyt interes-
seområde for råstofindvin-
ding ved Laugø. 

mikk

Borgermøder om grusgrav ved Tegners

Det er her ved Tegners, at Region Hovedstaden har set sig lun på at 
grave råstoffer, altså skabe en grusgrav til de mange hovedstadsbyg-
gerier.  Foto: Allan Nørregaard


