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Tirsdag
11.30: Annisse Kirke: Baby-

salmesang
15.30-17.00: Helsinge Biblio-

tek: It-café
19.00: Helsinge Seniorkreds, 

Rundinsvej 46: Omid-koret
19.00: Ramhuset, Ramløse: 

Foredrag om Kulsvierne

Gilleleje Bio
Tirsdag
15.00 De Forbandede År 2 (Se-

niorbio)
15.00 Bad Guys – De er super 

barske
17.30 Belfast
19.00 Tabte Illusioner
19.45 Operation Mincemeat
Onsdag 
15.00 Bad Guys – De er super 

barske
15.00 Skolen ved verdens ende
17.20 Belfast
17.40 C’mon C’mon
19.30 Tabte Illusioner
20.00 Operation Mincemeat

Nye naboer
Villa på Østre Alle 6A, Gille-
leje, solgt for 2.500.000 kr. d. 
13-04-2022

Fritidshus på Ammekær 
109, Gilleleje, solgt for 
2.500.000 kr. d. 12-04-2022

Fritidshus på Revlingeda-
len 21, Gilleleje, solgt for 
3.995.000 kr. d. 31-03-2022

Villa på Rådhushaven 8, 
Græsted, solgt for 1.975.000 
kr. d. 03-05-2022

Villa på Birkevang 304, Gil-
leleje, solgt for 2.700.000 kr. 
d. 06-04-2022

Fritidshus på Tjurholmen 3, 
Gilleleje, solgt for 3.800.000 
kr. d. 14-04-2022

Tjurholmen 3, Gilleleje, 
solgt for 3.800.000 kr. d. 14-
04-2022 Kilde: Boliga

Debat

GRIBSKOV: Kære for-
eninger, jordejere, interes-
seorganisationer og politi-
kere

Klimaet har brug for os 
og jer. Og det haster.

Står vi sammen i vores 
naturrige Gribskov, så kan 
vi give et stort bidrag til, 
at fremtidens voksne også 
har en jordklode at være 
på.

I udvalget for klima, tek-
nik og miljø har vi været i 
Odense til Teknik og milj-
økonference. Temaet var 
klima. Budskabet var so-

leklart. Det er vores natur, 
som skal få os i mål med 
klimaudfordringerne. 

Vi har en biodiversi-
tetskrise og en klimakri-
se – og netop nu ødelægger 
krigeriske mennesker i 
Rusland og Ukraine hinan-
dens liv, hvilket på en fatal 
måde har fået aktualiseret 
vores energiafhængighed. 
Vi skal gøre en ekstra ind-
sats for vedvarende energi 
– som er den eneste måde, 
vi kan gøre os uafhængige 
af sort energi her i Gribs-
kov.

Med Vores Gribskov har 
hele kommunen en vision 
og en platform, hvor vi kan 
samle borgere, foreninger, 

politikere og erhvervsliv 
om fælles indsatser. Det 
gør vi nu med udgangs-
punkt i, at vi skal redde 
vores klode. Kan du se dig 
selv byde ind på nedenstå-
ende, så lad os endelig høre 
fra dig – jo før, jo bedre.

1.Udtagning af lav-
bundsjorde fra landbruget.

2.Sikring af drikkevand 
fx med grundvandsparker.

3.Skovrejsning af såvel 
produktions- som natur-
skov.

4.Vandløbsvedligehold 
med “intelligent grøde-
skæring” og anden sikring 
af biodiversiteten under 
vand.

5.Initiativer hvor unge 

kan bidrage, som fx kli-
maborgerting for unge.

6.Et natursyn, hvor det 
enkelte sted ikke altid skal 
være smukt for at blive an-
erkendt som rigt på natur.

7.Økologiske dyrkning 
af fødevarer som fx Lej-
re kommunes “Book en 
mark” og grønne zoner.

8.Sammenhængende na-
tur som skabes med jord-
fordeling, gode ideer fra 
borgernes side og alle mu-
lige partnerskaber.

9.Udarbejdelse af en na-
turstrategi.

Og til den politisk ad-
ministrative side ønsker 
vi politisk støtte til fjern-
varme og til vedvarende 

energiformer, vindmøller, 
sol, etc.  Vi kunne hjælpe 
med at rejse andelsener-
giparker så borgerne får 
medejerskab. Og vi ønsker 
klimaregnskaber i form af 
et tal for formodede CO2 
konsekvenser i hver enkelt 
politisk indstilling.

Og så ønsker vi endelig 
støtte til dem, der skal gøre 
alt dette til virkelighed.

Byrådsmedlemmer
Michael Hemming Nielsen 

(EL) og  
Jens Rane Holck (SF)

Medlemmer af udvalget 
for klima, teknik og miljø, 

Gribskov

Klimaet har brug for os og jer

SIKKERHED: En 
cykelsti har lange 
udsigter, og nu har 
borgerforening også 
fået nej til at sætte 
farten ned gennem 
Dronningmølle, 
lyder det fra trafik-
gruppe

Af Camilla Nissen

DRONNINGMØLLE: sikker-
hed Et ønske om at sænke 
hastigheden på Strandvejen 

gennem Dronningmølle til 
40 km/t. ser ikke ud til at 
blive godkendt af Gribskov 
Kommune og politiet. Det 
fremgår af en skrivelse fra 
kommunen til Jan-Helge 
Larsen og flere andre i en 
trafikgruppe under borger-
foreningen, der arbejder for 
at få sat farten ned.

For hvis det skal have en 
effekt at sætte farten ned 
gennem Dronningmølle, 
kræver det, at der sættes 
ind med fartdæmpende til-
tag, lyder det - og det kræ-
ver en særskilt bevilling, 
som der ikke er lagt op til 
at give, da man følger en 
prioriteret liste over tra-

fiksikkerhedstiltag.
Det budskab bliver ikke 

godt modtaget af Jan-Helge 
Larsen, der sammen med 
andre fra trafikgruppen 
blandt andet har arrangeret 
en cykeldemonstration gen-
nem byen tidligere på måne-
den, for at gøre opmærksom 
på, at der er behov for at gøre 
det mere sikkert at være fod-
gænger og cyklist i byen.

-  Det er et utilfredsstil-
lende svar. Man kan se, at 
trafikken gennem byen er 
farlig. Det ville have været 
fint, hvis de havde tænkt sig 
at lave fartdæmpende for-
anstaltninger, men det er jo 
ikke tilfældet. Så man kun-

ne starte med at sætte skil-
te op med 40 km/t og så se, 
hvordan effekten ville være, 
mener han.

Nummer 21 på liste
I brevet til trafikgruppen 
fremgår det også, at øn-
skerne om trafiksanering i 
Dronningmølle indgår i en 
prioriteret liste, ligesom alle 
andre ønsker om trafiksik-
kerhedstiltag fra borgere i 
kommunen.

-  Vi står som nummer 21, 
og det kan jo tage mange år, 
inden det bliver til noget, 
lyder det fra Jan Helge-Lar-
sen.

-  Så man burde sige, at 

mens vi venter på en cykel-
sti, så sætter vi hastigheden 
ned. Det er så let, som at klø 
sig i nakken. Og vi oplever 
altså farlige situationer. For-
leden var der én, der var ved 
at køre et barn ned i et fod-
gængerfelt - og det er altså 
fordi, at der køres for stærkt, 
siger han.

Til gengæld er der lagt 
op til, at et andet ønske fra 
borgerforeningen nu bliver 
taget videre til politisk be-
handling i klima, teknik og 
miljøudvalget. Det drejer sig 
om en ensretning af hastig-
heden på Strandvejen, hvor 
planen er at sætte grænsen 
på 50 km/t.

Borgergruppe får nej til lavere 
hastighed igennem byen

En gruppe demonstranter på cykel brugte 1. maj til at vise deres ønske om at få sat farten ned gennem Dronningmølle. Foto: Jens Erik Larsen.


