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LARM: Forfatter 
foreslår stilleuger 
for byggerier for at 
få roen tilbage. 

Af Hanne Guldberg  
Mikkelsen

Vandring i stilhed, tur i sko-
vens dybe ro, silent retreats.

Stilhed og ro er blevet et 

buzz-ord, fordi der er stadig 
mindre af den.

Det må mange sande i dis-
se dage. I sommerlandet 
bygges der som aldrig før. 
Vinkelsliber, gravemaskine 
og kompressorer er blevet en 
del af feriens lyde.

Forfatter Peter Olesen 
vil have roen tilbage i som-
merlandet. Han har selv tre 
byggerier i nærheden af sit 
sommerhus og foreslår, at 
Gribskov Kommune indfø-
rer stilleuger for byggeri.

- Vi er den andenstørste 
sommerhuskommune i 
landet, og folk betaler op til 
14.000 om ugen i de bedste 
huse - og så skal de måske bo 
ved siden af en byggeplads. 
Her kunne Gribskov Kom-
mune gå foran, mener Peter 
Olesen.

Gribskov Kommunes 
borgmester, Anders Gerner 
Frost (NytGribskov), aner-
kender udfordringerne.

- Der er sket noget - og det 
gælder ikke kun Tisvildele-

je. Folk bruger sommerhuse 
mere. Jeg tror, at det er en 
trend og ikke noget, der hol-
der op, siger borgmesteren.

- Men vi har ikke hjemmel 
til at begrænse perioder, 
hvor der bygges. Man kan 
dog opfordre grundejerfor-
eningerne til at tage affære. 

Kjell Nilsson fra Grund-
ejerforbund Øst, der repræ-
senterer omkring 60 grund-
ejerforeninger i Gribskov, 
kan godt se problemet. 

- Da jeg forlod sommerlan-

det her til morgen, tænkte 
jeg netop, at der er meget 
byggeaktivitet og larm af 
tunge lastbiler. Men vi har 
ikke haft emnet op til drøf-
telse i grundejerforbundet 
- det kan være, jeg skal tage 
det op på næste møde og 
foreslå, at vi ser på, at der 
ikke bør laves de helt store 
opgaver i højsæsonen.
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Larm plager sommerlandet

Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Scanpix 

Tirsdag aften blev Østerbro rystet af 
en stor eksplosion og borgere og politi 
kunne hurtigt konstatere, at Skatte-
styrelsens facade ud mod Østbanegade 
var fuldstændig ødelagt. Onsdag kald-
te Københavns Politi eksplosionen for 
et »angreb«. Efterforskningen foregår 
stadig og ingen gerningsmand er endnu 
anholdt.

Nordsjælland  
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Politiet:  
Eksplosion  
i Skatte- 
styrelsen  
var et angreb

TANKANLÆG: På det 
cirka 6000 kvadrat-
meter store areal er 
fire kæmpe tanke 
gravet ned. 

Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Et underjordisk tankanlæg, 
etableret af Forsvaret under 
den kolde krig i et kuperet 
skovområde i Hundested, 

bliver nu sat til salg. I første 
omgang vil Halsnæs Kom-
mune blive hørt, siden vil 
det blive udbudt gennem sta-
tens ejendomsselskab Freja.

- Der er hverken drøftet 
økonomi, vilkår eller øvri-
ge forhold omkring even-
tuel overdragelse eller salg 
til kommunen. Skulle det 
vise sig, at kommunen ikke 
kan eller vil købe etablisse-
mentet, så vil ejendommen 
blive udbudt på normale 
vilkår for salg af Statens 
ejendomme, siger Martin 

Særmark-Thomsen fra 
Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse. 

Parterne skal mødes i 
august, og kommunen afvi-
ser ikke at være interesse-
ret. 

- Vi har en politisk mål-
sætning om at anskaffe flere 
arealer, som skal udlægges 
til overdrev eller natur. Det 
har hele byrådet sagt ja og 
nikket til, og kan vi lave en 
god aftale, så ville det i min 
optik være bedst, at der blev 
ryddet op, og at området blev 

til natur, siger Steffen Jen-
sen (S), borgmester i Hals-
næs Kommune. 
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Militært område til salg

Foto: Allan Nørregaard

Ganløse Revyen 
har sat rekord i 
solgte billetter
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Mangler 126 
plejehjems-
pladser
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Politi efterlyser 
vidner  
i skudsag
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Genbrugstøj 
skal på catwalk
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Østfestival  
er i gang
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SEK TION 2  GRIBSKOV

TORSDAG
11.00-16.00: Laugø Smedje 

åben
14.00: Rådgivningscafeen, 

Ridebanevej Helsinge: Råd-
givning om børn og unge 
0-18 år. 14-15: Uden aftale 

14.00: Helsinge Frivilligcen-
ter: Røde Kors Nørklerne. 
15.30 Åben lektiecafé

14.00: Vejby Kirke:  
Sogneeftermiddag

14.00: Gilleleje Kirke:  
Omvisning på Kirkeloftet

15.00: Gilleleje, ankeret på 
Havnevej: Byrundvisning i 
den gamle bydel og  
Skibshallerne

17.00-20.00: Rudolph Tegners: 
Aften med  
Nordkystfortællerne

17.30: Græsted Kro:  
Græstedrevyen

20.00: Gilleleje Bibliotek,  
Kulturbroen: Live koncert 
med Rapperen Hjalte

20.00: Søborg Kirke: Musik 
af Joan Cabanilles, José de 
Torres, F. Mendelssohn, 
J.P.E. Hartmann, H. Wolf. 
Sommerkoncert

FREDAG
16.00: Kulturhavn Gilleleje: 

Fernisering, Melissa Clark 
Nielsen

17.30: Græsted Kro:  
Græstedrevyen

18.00: Banktorvet, Helsinge: 
Koncert. Ballade Band

19.00: Helsinge, Cafe Sef:  
Musik. Flying Pace

22.00: Helsinge Frivilligcen-
ter: Natteravnene

Gilleleje Bio
Torsdag
13.00 Kaptajn Bimse
14.00 Britt-Marie var her
15.00 Angry Birds 2 (premi-

ere)
16.30 Yao
17.30 Fast & Furious: Hobbs 

& Shaw
19.30 Rocketman
20.30 Poms (premiere)
 Fredag 
10.30 Yao (Babybio)
10.45/20.30 Poms
13.00 Kaptajn Bimse
15.00 Angry Birds 2
16.30 Men in Black: Interna-

tional
17.30 Fast & Furious: Hobbs 

& Shaw
19.30 Yao

Tisvilde Bio
Torsdag
20.00: Kongernes fald
Fredag
15.00 og 20.00: Claire Darling
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LARM: Der rives ned 
og bygges op. Det 
hele larmer - men 
det må det godt 
ifølge lovgivningen. 
Forfatter opfordrer 
til indgreb, borgme-
ster appellerer til 
grundejerforenin-
ger. 

GRIBSKOV: Skal Gribskov gå 
foran som kommune og lave 
en sommerferie for gæster-
ne uden støj, larm og dunk 
fra nybyggeri, nedrivninger 
og renovering?

Det mener forfatter og 
sommerhusejer ved Vejby 
Strand, Peter Olesen.

Han føler sig hårdt ramt 
med tre pågående byggerier 
lige i nærheden af det, der 
skulle være en rolig oase.

- De starter klokken syv 
morgen - og i dag kan man jo 
ikke lave noget uden en ma-
skine. At slå et søm i kræver 
en kompressor. Og så tæn-
der håndværkerne deres 
ghettoblaster, siger han. 

Tisvildeleje og omegn har 
længe været  ramt af en dis-
kussion om støj og larm i 
forbindelse med festivalen 
Musik i Lejet.

Men byggestøjen i som-
merlandet strækker sig 
langt ud over uge 29.

I takt med at højkonjunk-
turen har fat, bygges der på 
livet løs. Når et byggeri er 
færdigt, går det løs med det 
næste. Al den aktivitet gi-
ver larm, observerer Peter 
Olesen, der senest har rede-
gjort for sine synspunkter i 

en klumme i Kristeligt Dag-
blad.

- Når jeg taler med nogen, 
kan folk godt forstå det - det 
er en meget relevant proble-
matik, siger Peter Olesen, 
som har skrevet flere bøger 
om stilhed og behovet for 
samme.

Han foreslår, at Gribskov 
Kommune simpelthen ind-
fører stilleuger for byggeri i 
sommerferien.

- Vi er den andenstørste 
sommerhuskommune i 
landet og folk betaler op til 
14.000 om ugen i de bedste 
huse  - og så skal de måske bo 
ved siden af en byggeplads. 
Her kunne Gribskov Kom-
mune gå foran.

Men det kan Kommunen 
ikke, lyder det fra formand 
for udvalget for udvikling 
by og land, Pernille Sønder-
gaard (NG).

- Det er sådan, at man skal 
kunne tåle byggestøj - vi har 
ingen mulighed for at regu-
lere på det. Ved en bygge-
ansøgning er der retnings-

linjer, man skal holde sig 
indenfor. Men når naboen 
skal bygge, er det noget man 
må tåle. Som jeg forstår det, 
har vi lovgivningsmæssigt 
ikke mulighed for at regule-
re, hvornår der bygges. Jeg 
har i øvrigt ingen holdning 
til eller kommentarer til om 
byggelov skal ændres. Men 
man skal tage hensyn til 
hinanden.

Mere aktivitet
Borgmester Anders Gerner 
Frost anerkender, at der 
foregår mere i sommerhus-
områderne. Han oplever 
selv indenfor ejendoms-
mæglerbranchen, at der er 
mere aktivitet end nogen-
sinde.

- Der er sket noget - og det 
gælder ikke kun Tisvildele-
je. Folk bruger deres som-
merhuse mere og så bygger 
man også for eksempel det 
lækre badeværelse. Jeg tror, 
det er en trend og ikke noget, 
der holder op, siger borgme-
steren.

- Vi har som kommune 
ikke hjemmel til at begræn-
se perioder, hvor der byg-
ges. Men man kan opfordre 
grundejerforeningerne til 
at tage affære. Det handler 
om, hvordan grundejerfor-
eninger kan organisere det, 
så man har et acceptabelt 
lydniveau. Kommune og stat 
kan ikke alt - grundejere 
skal organisere sig, så alle 
kan holde ud at være der.

Ikke realistisk
Miljøstyrelsen skriver om 
Bygge- og anlægsarbejder:

»Hvis der er generende støj 
fra en byggeplads, har kom-
munen mulighed for at gribe 
ind over for det. Kommunen 
kan for eksempel give et på-
bud om, at de støjende arbej-
der kun må foregå på hver-
dage, indenfor tidsrummet 
kl. 07-18, eller der kan påby-
des specifikke støjgrænser 
for byggepladsen«.

Mange grundejerforenin-
ger har regler for støj med 
motoriserede redskaber og 

musik - men ingen sankti-
onsmuligheder

- Det er klart, at hvis man 
vil være en skiderik og være 
ligeglad, så kan man det. 
Men det handler vel om godt 
naboskab og at grundejer-
foreningerne går ind og ta-
ger fat, siger Anders Gerner 
Frost. 

- Det er ikke realistisk at 
begrænse byggeri. Heller 
ikke i forhold til lokale hånd-
værker, der har arbejde om 
sommeren for lokale som-
merhusejere.

Se på det
I Gribskov findes der to 
landliggersammenslutnin-
ger, Øst og Vest, som dækker 
det gamle område før kom-
munesammenlægningen. 
De to sammenslutninger re-
præsenterer omkring 8.500 
sommerhusgrundejere og 
cirka 100 grundejerforenin-
ger.

Kjell Nilsson er sekretær i 
Grundejerforbund Øst, der 
repræsenterer cirka 5000 
sommerhusejere og godt 60 
grundejerforeninger i det 
gamle Græsted-Gilleleje 
kommuneområde. Han si-
ger:

- Personligt kan jeg kun 
give Peter Olesen ret. Da jeg 
forlod sommerlandet her til 
morgen, tænkte jeg netop 
på, at der er meget bygge-
aktivitet og larm af tunge 
lastbiler. Men vi har ikke 
haft emnet op til drøftelse 
i grundejerforbunder - det 
kan være, jeg skal tage det 
op på næste møde og foreslå, 
at vi ser på, at der ikke bør 
laves de helt store opgaver i 
højsæsonen.  
 mikk

Støjen i sommerlandet stiger

Byggerier larmer og mange byggerier - som under en højkonjunktur  - larmer meget.  
 Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

REVY: Græsted 
Revyen kan melde 
alt udsolgt til en 
forestilling på fre-
dag, hvor Jørgen 
Glidov Fonden har 
købt 150 billetter.

GRÆSTED: Græsted Revyen 
spiller fredag den 9. august 
for fulde huse til en velgø-
renhedsforestilling, hvor 
billetterne er købt af Jør-
gen Glidov Fonden. Her er 
inviteret 150 gæster, der el-
lers ikke ville komme til en 
revyforestilling, fortæller 
krofatter og en del af revy-
holdet, René Richardt.

- Vi blev kontaktet af Jør-
gen Glidov Fonden, der ger-
ne ville støtte revyen. Fon-
den har købt 150 billetter, 
som så er blevet tilbudt til 
socialt udsatte, misbruge-
re, ensomme ældre gennem 
tilbuddene Kig Ind, Fabian-
hus, Mødestedet, Café Ella 
og Poul og Frivilligcenter 

Græsted. Billetterne er altså 
gået til nogle, der normalt 
ikke har mulighed for at se 
revy, siger han. 

Det har været Jørgen 
Glidov magtpåliggende, 
at tilbuddet skulle komme 
folk til gode som ikke nor-
malt ville komme til revy, 
da revyen har en stor plads i 
Jørgens hjerte, oplyser René 
Richardt.

Både René Richardt og 
hans hustru Vibe, som han 
driver kroen sammen med, 
er beærede over, at Jørgen 
Glidov Fonden har valgt at 
støtte op om Græsted Revy-
en.

- Ikke alene er det et skul-
derklap til revyen, men også 
et tilbud der passer perfekt 
ind i kroens profil og dna, ly-
der det fra Richardt.

Udover René Richardt 
udgøres årets revyhold af 
Jan Linnebjerg, Tina Gyl-
ling Mortensen og Sofie 
Stougaard. Instruktør er 
Christine Exner. Revyen 
spiller til 28. september.  can

Udsolgt til revy for udsatte

Fredagens velgørende forestilling i Græsted er udsolgt. Her ses revyholdet under en forestilling.  
 Foto: Peter Søndergaard.


