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FORMANDEN  

HAR ORDET   

Kære Venstremedlem 

Vi er godt i gang med valgåret. 

Venstre fik på opstillingsmødet den 5. 

april sammensat den første del af 

kandidatlisten til valget til Byrådet 

den 21. november 2017. Siden er li-

sten suppleret med 2 navne, Jes Freis-

ner og Kasper B.S. Jensen, og vi har 

nu i alt 16 på kandidatlisten. Vi mang-

ler fortsat nogle stykker og vi arbej-

der på at supplere listen med kandi-

dater fra områder i kommunen, der 

endnu ikke er repræsenteret direkte 

på listen. Det gælder især områderne 

Gilleleje og Ramløse/Annisse. 

Du kan i dette nummer af VenstrePo-

sten og i de kommende numre lære 

Venstres kandidater bedre at kende. 

Når valgkampen for alvor går i gang i 

efteråret, bliver der brug for alle gode 

Venstrefolk. Har du tid, lyst og lejlig-

hed til at give en hånd med, bliver vi 

rigtig glade. Alle bidrag modtages, 

hvad enten det er assistance med 

uddeling af valgmateriale, deltagelse i 

valgarrangementer, ophængning af 

plakater eller noget helt andet. Ring 

eller send en mail, så vi kan få dig på 

listen. Kandidatholdet er i kampform 

og gejsten på de 2 arrangementer, 

der allerede har været gennemført for 

kandidaterne på nuværende tids-

punkt, er i top.  

Regionalt er vi også ved at være klar. 

Kandidaterne arbejdede med valg-

program på et seminar på Tisvilde 

Højskole i begyndelsen af maj. Også 

der er stemningen i top. Vores lokale 

kandidat til Regionsrådet er Per Ros-

wall. Vi skulle gerne have Per placeret 

højt på listen ved opstillingsmødet 

den 30. maj, så hvis du har mulighed 

for at komme til opstillingsmødet, vil 

det være rigtig godt. Det afholdes på 

HF Centret Efterslægten, Efterslægts-

vej 5, 2400 København NV tirsdag 

den 30. maj kl. 19.00. Opstillingen 

gennemføres i år i to trin. Det første 

trin er gennemført og omhandlede 

en fordeling af de første 4 pladser 

mellem de 4 Storkredse Region Ho-

vedstaden består af. Næste trin om-

handler fordelingen af de efterføl-

gende pladser, og det er her, at Per 

har brug for din støtte. 

På landsplan kan man nu se resulta-

terne af regeringens vinterarbejde. 

Formen er pudset af og sammenhol-

det mellem de 3 regeringspartier er 

godt og konstruktivt. 

På det seneste er der kommet en 

række aftaler og forlig. Lad mig som 

det første nævne et rigtig bredt for-

lig, hvor såvel Socialdemokratiet, Det 

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti 

er med, nemlig boligskatteforliget. 

Når det er så bredt, er der samtidig 

garanti for, at det holder også efter 

næste valg. Vores skatteminister, Kar-

sten Lauritzen, udtaler sig således: 

Boligskatten sættes ned, vi aflyser 

store stigninger i grundskylden og 

giver mulighed for fremadrettet at 

indefryse stigninger i skattebetalin-

gen. Og ikke mindst får vi skabt ro 

om boligskatten, som betyder, at 

danske boligejere nu kan sove trygt 

om natten med vished om, hvor me-

get de skal betale i boligskat i mange 

år frem. 

Boligskatten er utvivlsomt en helt 

afgørende del af mange danske fami-

liers økonomi, og derfor skal der na-

turligvis være tryghed om skatten.  

Et andet eksempel er skolepuljen på 

500 mio. kroner, hvor blandt andet 

Gribskolen er med på listen over 

modtagere, og Bandepakken er et 

tredje eksempel. Den seneste uro i 

Helsinge viser, hvor vigtig en sådan 

aftale er. Jeg kan fortsætte med afta-

len om at lette generationsskifte, men 

vælger at stoppe her for ikke blot at 

remse op og vil derfor slutte med 

følgende opfordring: 

Beskæftigelsesminister Troels Lund 

Poulsen opfordrer alle til at komme 

med forslag til, hvad der kan forenk-

les i beskæftigelsesindsatsen. Nye 

analyser bekræfter, at der er behov 

for at få ryddet op i regeljunglen. 

 

Beskæftigelsesminister Troels Lund 

Poulsen opfordrer nu borgere, virk-

somheder, jobcentre, a-kasser og 

organisationer til at hjælpe til og 

komme med konkrete forslag til, 

hvad der kan forenkles. På Beskæfti-

gelsesministeriets hjemmeside: 

bm.dk\regeljunglen kan alle frem til 

1. juni 2017 sende deres forslag ind. 

Forslagene kommer til at indgå i re-

geringens videre arbejde.     

 

Bo Madsen 
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  tiden, at eksempelvis alle skal uddannes 

hele livet og at man måske skal skifte fag 

undervejs, at vi skal tåle større usikker-

heder om fremtiden end vi nogensinde 

har set før - kort sagt, at vi skal være 

forandringsvillige og åbne for nye ting. 

I den verden er der ikke plads at stå alt 

for længe på perronen. Så kører toget 

videre uden os. I den verden er det godt, 

at Gribskov har nogle af de vigtigste in-

gredienser til at komme med i væksten. 

Vi er faktisk allerede med i væksten. Vi 

er nemlig en del af hovedstaden - en del 

af København - også selvom vi er Grib-

skov, og vi bestemt også er os selv. 

Gribskov som en del af København - ja 

Øresundsregionen, hvis vi skal se det lidt 

større, er et sted som man gerne vil se 

og være i. Det ved vi selvfølgelig godt for 

vi bor her allerede, men tallene viser i 

øjeblikket, at vi har vækst i antallet af 

borgere og i øvrigt også i antallet af ar-

bejdspladser og i øvrigt også og måske 

vigtigst af alt i antallet af turister. Det er 

tre meget vigtige forhold, når vi taler om 

vækst i en kommune.  

Kommunen har kr. 2,5 mia. i budgettet 

hvert år, og selvom det lyder af meget, 

så er det faktisk ganske lidt set op mod 

alle de penge som borgerne bruger og 

investerer. Kommunen bruger penge på 

service og anlæg. Vi forsøger med disse 

penge at understøtte væksten i kommu-

nen, og levere en god service til vores 

borgere. Gør vi det godt, så vil borgerne 

tro på fremtiden, og det er denne tro på 

fremtiden som får dig og mig og alle 

andre til at investere i bolig, job og virk-

somhed mv. Det er her, den reelle vækst 

skabes. Det er her, vi for alvor knækker 

koden og gør fremtiden mindre usikker. 

Venstre har ledet kommunen de sidste 

3½ år. Det har ledelsesmæssigt været 

meget omskifteligt med tre forskellige 

flertal. Men vi har holdt hovedet koldt, 

og vi har, selvom det har været svært, 

gjort det, som er bedst for kommunen. 

Vi har været økonomisk ansvarlige, som 

vi altid er, men jeg understreger det alli-

gevel, fordi der i byrådet er ret mange 

andre partier, som IKKE er det, og så er 

vi lykkes med at få det meste af vores 

handlingsplan fra sidste valgkamp igen-

nem.  

Jo - der er punkter, hvor vi har måttet 

give os og der er punkter, som vi har 

accepteret kompromiser på, men på alle 

punkter i handlingsplanerne, har vi for-

søgt at sætte dagsordenen, og på rigtig 

mange af punkterne, er vi godt på vej. 

Det har været en vækstdagsorden - og 

det bliver det ved med at være - for 

uden vækst, så bliver det afvikling af 

service og færre investeringer i fremti-

den. 

Kim Valentin 

VÆKST ER IKKE KUN ET 

ORD . . .  

 Af borgmester Kim Valentin 

Gribskov er en fantastisk kom-

mune. Vi har så mange ting som 

andre ikke har. Dem skal vi bruge 

til at skabe vækst. Det har vi fak-

tisk været i gang med i næsten 

3½ år nu og resultaterne af ind-

satserne er ved at vise sig, men 

vi er langt fra i mål endnu. 

Når jeg sammenligner Gribskov kommu-

ne med alle andre kommuner, så frem-

står vi enestående. De fleste vil sige, at 

det er på grund af vores natur - og det er 

selvfølgelig også rigtigt. Men det er ikke 

hele sandheden. Vi er nemlig en kom-

mune, som har langt mere end vores 

natur. Gribskov er en lang række små 

individuelle unikke byer med hver deres 

DNA, med hver deres energi og hver 

deres fortælling om fremtiden. 

Nogle af vores byer er bedre til at dyrke 

det enestående end andre, og vi er da 

bestemt heller ikke uden vores udfor-

dringer! Alt er jo ikke godt, men min 

pointe er, at vi har meget mere end an-

dre ,som er godt, og det er det, vi skal 

fokusere på i fremtiden. Vi skal tale os 

selv op som kommune - og ikke ned  - 

som en del af vores politiske modstande-

re i øjeblikket forsøger på. 

Vi har i Venstre altid haft vores fødder 

godt plantet i mulden. Det skal vi fortsat 

have, men vi skal turde bevæge os lidt 

hurtigere end tidligere. Hvorfor så det? 

Jo - fordi verdens udvikling går meget 

hurtig lige nu. Forandringer sker så hur-

tigt at gamle faste billeder af hvad der er 

godt og skidt ikke længere er gældende. 

Det bliver kaldt disruption. Det betyder, 

at vi skal forholde os til nye ting hele 
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Et godt sted at drive sin virksom-

hed 

Vi har forkortet byggesagsbe-

handlingstiden på almindelige 

sager fra over 2 måneder til 3 

uger, men vi skal længere ned 

Kultur og idræt der driver vores 

vækst  

Springhal og kampsportcenter er 

etableret i Helsinge - eventplads 

fremtidssikret i Græsted og nu 

går vi efter et nyt museum i Gille-

leje over ’oktober 43’, samt en 

Grøn Planet i Esrum i National-

parken. 

Et fleksibelt og veludviklet ar-

bejdsmarked, der understøtter 

vækst i vores virksomheder 

Vej mellem Græsted og Gilleleje, 

motorvej til kommunen, bedre 

netdækning er på vej og det un-

derstøtter virksomhedernes inve-

steringer i nye arbejdspladser  

Lidt federe (bedre) at være ung i 

Gribskov 

Nyt ungdomshus, flere ungdoms-

boliger, indsats mod euforiseren-

de stoffer er sket, men der skal 

også være bedre uddannelses-

muligheder i Gribskov og et kolle-

gium ved gymnasiet når de bliver 

Nordisk gymnasium. 

Et eftertragtet sted at leve livet 

som ældre borger 

Demenscenter, aktivitetshus i 

Gilleleje og bedre kvalitet i æld-

reservicen er sikret i denne perio-

de, men vi forsætter med flere 

akutpladser, ældreboliger, nyt 

plejehjem og ikke mindst frit valg 

på flere områder. Der bliver fo-

kus på ny model for inddragelse 

af frivillige. Vi skal alle være frivil-

lige i fremtidens samfund 

Danmarks reneste kommune 

 Vi har allerede sat flere penge af 

til by forskønnelse og der er sket 

flere serviceløft, men vi er ikke i 

mål, så nu hæver vi baren og bli-

ver ambitiøse. 

/Kim 

VENSTRES  

VALGPROGRAM  

 Af borgmester Kim Valentin 

Valgprogrammet for kommune-

valg 2017 er udarbejdet.  

Det er et program, som er ambiti-

øst og udviklende. Det er et pro-

gram, som sætter fokus på Ven-

stres visioner for fremtiden i Grib-

skov. Det er et program, som ta-

ger alle vores delresultater fra de 

første 4 år med videre i udviklin-

gen af kommunen. Overskriften 

er ”Væksten betaler velfærden” - 

og som I kan fornemme, så er 

vækst ikke bare et ord for os i 

Venstre. 

Her er vores visioner  - Gribskov 

skal være/have (med eksempler): 

Regionens bedste hjemkommu-

ne 

Flere boliger i vores midtbyer og 

vi er startet i Gilleleje og Helsin-

ge, men fortsætter i de øvrige 

byer 

Nogle af regionens bedste folke-

skoler og daginstitutioner 

Vi er blevet bedre de sidste 4 år, 

men det er ikke godt nok endnu, 

så vi sætter nye mål og indsatser 

op - ikke mindst ny skole i Gillele-

je 
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KEND DIN KANDIDAT  

Byrådet besluttede i efteråret 2016 at 

satse på et nyt stort museum omhand-

lende redningen af danske jøder i ok-

tober 1943.  

Vi mener, at Gilleleje by her har en histo-

rie, der er værd at fortælle turister fra ind- 

og udland.  Museet skal være noget helt 

særligt  - et  "fyrtårn"  for Nordsjælland 

og i særlig grad for Gribskov kommune. Et projekt på mere end 

1.000 m2 og til en kostpris i omegnen af kr. 100 mill. Kapitalen 

skal fremskaffes via fondsmidler og byrådet har allerede fået 

positive tilbagemeldinger fra fonde til et sådant projekt. Byrådet 

forventer et årligt besøgstal på 30.000 gæster. Det vil selvsagt 

give handelen  og restauranterne, særligt i Gilleleje, store mulig-

heder for en forøget omsætning. 

Placering af museet er endnu ikke bestemt. Et forslag om at 

placere det i Østergade i forlængelse af det eksisterende muse-

um blev ikke vel modtaget af beboerne i Østergade. Denne 

placering er derfor nu droppet og vi skal finde en anden egnet 

placering. Det kunne f.eks. være i nærheden af rundkørslen ved 

stationsarealet, eller måske endnu bedre - i nærheden af hav-

nen og havet. 

De nærmeste måneder vil  afklare dette spørgsmål.  

med venlig hilsen Jannich Petersen 

 Jannic  

 

Jeg vil benytte muligheden for at rette 

en tak til Venstres medlemmer for, at I 

på opstillingsmødet til det kommende 

kommunalvalg den 21. november vi-

ste mig den tillid, at placere mig på 

Venstres liste som nr. 4.  

Jeg vil i den kommende valgkamp 

gøre mit for, at Venstre med Kim i 

spidsen beholder borgmesterposten, og at Gribskov 

Kommune er en attraktiv kommune, som tiltrækker nye 

borgere og erhvervsvirksomheder. 

Jeg vil særligt fokusere på: 

• at vores tilbud til ældre og svage borgere tilpasses 

borgernes behov, 

• at forældrene kan have tillid til, at vores skole- og 

dagtilbud leverer en god kvalitet til deres børn, 

• at vi understøtter de mange aktive frivillige, der 

findes på næsten alle fagområder i Gribskov Kom-

mune 

• at vi bevarer og understøtter de mange lokalom-

råder. 

I de kommende numre af VenstrePosten vil jeg uddybe 

ovennævnte fokusområder. 

 

Birgit Roswall  

Kære alle Venstrefolk 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til 

at sige tusind tak for jeres opbak-

ning til opstillingsmødet i april. Vi 

har fået valgt et rigtig stærkt kandi-

dathold og jeg glæder mig meget til 

at kæmpe med for at få Kim gen-

valgt som borgmester til november. 

 

Jeg vil blandt andet arbejde for at løfte kvaliteten i 

vores folkeskoler, for at skabe en mere effektiv be-

skæftigelsesindsats og for at gøre det lidt federe at 

være ung i Gribskov Kommune.  

 

Vi ses rundt omkring på gågaderne og i lygtepælene 

frem til november. 

 

De bedste hilsner 

 

Sean Rask Crawford  

Udvid rundkørslen, motorvej helt herop 

Til og fra Gribskov uden stop 

For at skabe vækst i vores kommune, blandt 

andet via de nye boligområder, er det rigtig 

vigtigt, at vi fortsat arbejder for, at få etable-

ret Hillerødmotorvejen, så transporttiden 

minimeres, til og fra Københavnsområdet. 

Vi skal passe på at det hele ikke bare ender med en VVM forun-

dersøgelse, som netop er vedtaget af folketinget. Det praktiske 

arbejde skal i gang så hurtigt som muligt. Det må ikke trække ud i 

det uendelige. 

En måde hvorpå vi kan presse på er, at udvide rundkørslen, ved 

Kæderup/Helsinge, med et ekstra spor, så man ikke skal holde i en 

lang kø når turen går nordpå om eftermiddagen, hjem fra jobbet 

eller på vej i sommerhuset som her dagen før St. bededag, hvor 

køen strakte sig helt tilbage til Hillerød.  

Når vi i Gribskov bidrager med denne løsning vil det være en måde at 

sende et kraftigt signal til Folketinget om at vi virkelig mener det med 

motorvejen helt til Helsinge. 

”Praktiske løsninger, ikke bare smart markedsføring” 

Med venlig hilsen 

Bent Hansen 
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Kære Venstremedlemmer. 

Tak for jeres opbakning ved opstillingsmø-

det i Kulturhuset i april. Jeg er stolt af at 

være med på holdet som nr. 6 på listen og 

vil gøre mit bedste for at leve op til jeres 

tillid. Jeg agter at gøre, hvad jeg kan for at 

fremme egne og Venstres synspunkter og 

dermed sikre at Kim Valentin kan fortsætte 

arbejdet som kommunens borgmester med 

en solid opbakning fra mange V-byrådsmedlemmer i ryggen efter 

valget i november.  

Børn & Unge-området 

-  vi skal have bedre trivsel og faglige resultater 

-  vi skal arbejde målrettet mod, at flere skal gennemføre en ung-

domsuddannelse 

-  vi skal nedsætte en Børn & Unge Tænketank som samler alle de 

gode erfaringer og metoder fra private såvel som offentlige institu-

tioner og skoler. I arbejdet skal ledelsen, medarbejderne og besty-

relserne medinddrages. 

Turisme 

- vi skal fremme adgangen til vores unikke natur – Kongernes Nord-

sjælland. 

- vi skal styrke fortællingen om ”Det gode liv” i Gribskov. 

Erhvervslivet 

- vi skal stimulere iværksætterkulturen og understøtte arbejdet 

omkring Gribskov Erhvervscenter. 

Tue Villebro 

Jeg er  Landmand og  Entreprenør 

For tiden er jeg  1´suppleant i Ven-

stres byrådsgruppe. 

 

Mine fokusområder er Gribskov 

Kommunes drift, og min største 

erfaring ligger på det tekniske om-

råde. 

 

Særligt fokus: At være "et ordentligt menneske"  

Det er ikke "i orden" med diverse personlige be-

skyldninger, i det offentlige rum. 

  

Sund fornuft før ideologi! 

 

Så er jeg løsningsorienteret. 
 

Steen Pedersen 

  

Jeg søger vælgernes opbakning 

til at repræsentere deres, mine 

og Venstres synspunkter en peri-

ode mere.  

Jeg stiller mig til rådighed inden for 

de områder som, jeg har arbejdet 

med i de seneste 2 perioder.  

 

Mine fokusområder er Erhverv & Beskæftigelse, Kul-

tur & Idræt samt Det Tekniske område.  

 

Jeg har stor erfaring inden for erhverv og beskæfti-

gelse, da jeg har drevet virksomhed i Gribskov Kom-

mune i  40 år, og har også stor kendskab til de loka-

le virksomheder. Så jeg ved hvad der skal til for ud-

vikling af vores erhvervsliv.  

 

Ved næste udgivelse vil jeg rette fokus på mine an-

dre områder. 

 

DIN KANDIDAT NR. 9 PÅ LISTEN 
 

Jørgen Simonsen 

Højere tryghed gennem øget  

samarbejde med politiet 

Den 18. april deltog jeg i et borgermøde 

på Rådhuset om bander og tryghed i 

Gribskov kommune.  

Efter mødet spurgte jeg Chefpolitiinspek-

tør Magnus Andresen fra Nordsjællands 

Politi, om der er fokus på, at bandemed-

lemmer også rammes på pengepungen. 

Hans svar var, at der i visse sammenhænge er fokus på det.  

Med regeringens bandepakke er vi godt på vej til at stresse 

bandemedlemmer – og det er godt. Vi hverken kan eller vil ac-

ceptere bandekriminalitet i Helsinge og i resten af kommunen. 

Vi skal stresse bandemedlemmerne maksimalt.  

Jeg vil arbejde for en kommunal indsats, hvor en fleksibel og 

systematisk sagsgang og et tæt samarbejde om målgruppen 

mellem Politi, Udbetaling Danmark og Gribskov kommune styr-

kes.  

Politi, kommunen og medborgere skal hele tiden ”ånde perso-

ner med banderelationer i nakken” med forskellige sanktioner. 

Fx skal bandemedlemmer aktiveres og udeblivelse fra samtaler 
eller beskæftigelsestilbud medfører fratagelse af ydelse pga. 
manglende samarbejde.  
Jeg vil arbejde for, at få lokalpolitiet tilbage i Helsinge og Gille-
leje, målrettede indsatser i udsatte boligområder, udvidelse af 
den kommunale og frivillige mentorordning for unge i proble-
mer.  

Med venlig hilsen — Carina Bloch Simonsen 
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KEND DIN KANDIDAT  

Jeg er 41 år, gift, 2 børn, selv-

stændig entreprenør og jeg bor i 

Græsted 

 

 

 

 

Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen for Venstre i 

Gribskovs og nu har jeg overskud til at gøre en ind-

sats som medlem af Byrådet. 

 

Jeg vil arbejde for gode forhold for erhvervslivet i 

Gribskov Kommune og gode forhold for de frivillige 

foreninger. 

 

Jeg er optaget af, om vi som borgere får, hvad vi 

betaler for, når vi ved udlicitering vælger eksterne 

leverandører til at løse de kommunale opgaver. 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Larsen 

 

Hvis vi skal nå at fange de unge 

mennesker fra deres skoledag 

slutter og til deres forældre 

kommer hjem - og undgå pro-

blemer i gaderne - så er vi nødt 

til at tilbyde en attraktiv unge-

politik med aktiviteter, der rammer de unge bredt. 

Vi mangler en fritidsklub, som en erstatning for en 

FO - der rummer børn fra 3. til minimum 6. klasse-

trin. 

  

De unge, der starter deres misbrugsproblemer, er 

helt ned til 10 år. 

  

Vi skal fange dem, før det går galt. 

 

Natasha Enetoft 

Jeg vil i den kommende valgperio-

de arbejde for, at sundheden prio-

riteres i Gribskov Kommune - og 

det skal være for alle - vore børn, 

vore børnebørn og vore ældre. 

 

Vore børn skal have et sundere liv 

og vore ældre skal have mulighed 

for at nyde deres alderdom. 

 

Jeg vil arbejde for, at vore veje og infrastruktur ud-

bygges og prioriteres. Motorvejen skal hele vejen til 

Helsinge, så vore virksomheder får let ved at komme 

frem og tilbage i dagligdagen. 

 

Vi skal sikre, at Kim Valentin også i den næste valgpe-

riode sidder i borgmesterstolen, så der kan blive kon-

tinuitet og stabilitet i Gribskov Kommune de næste 

mange år  

 

Johnny Braginski 

 

Som tidligere formand for Erhverv 

og Turisme og nuværende for-

mand Kultur og Idræt har jeg et 

stort ønske om, at gøre vores Tu-

risme og Erhvervs Strategi til virke-

lighed, samt at øge interessen for 

vores kunst, kultur og idræt 

 

Derfor ønsker jeg at arbejde for: 

 Mere Kultur og Idrætsliv i Gribskov  

 Succes med kommende Nationalpark 

 Vækst for Erhverv og Turisme  

 Vores iværksættere 

 Vores pensionister og socialt dårligt stillede  

 At forældre i Gribskov tilvælger vores kommunale 

skoler 

 Folk skal komme til Gribskov for naturen, men blive 

her pga. kulturen 

 

Med venlig hilsen 

Michael Bruun 
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KEND DIN KANDIDAT  

 Flemming Trojel 

 

Jeg er landmand og 2. suppleant i 

Byrådet 

Kære Venstremedlem 
 
Jeg er helt ny her på listen og ny i po-
litisk sammenhæng. 
 
Følge mig på Facebook og på Venstre 
i Gribskovs hjemmeside 
 

Med venlig hilsen 
 

Kasper  B. S. Jensen 
 

  

 

Jeg vil gerne stille mig til rådig-

hed for, i samarbejde med øvrige 

interessenter i den kommende 

ledelse af vor kommune, at med-

virke til en konstruktiv og positiv 

tilgang til løsning af borgernes 

udfordringer og sikring af en lø-

bende udvikling af vor kommune som helhed. 

I mit daglige arbejde som produktionschef i en High-Tech 

virksomhed, er én af mine opgaver at sikre retning og 

fremdrift af stillede udfordringer, som foregår via indgå-

else af aftaler og kompromiser samt sikring af fælles fod-

slag når først beslutningerne er truffet. De samme meka-

nismer ser jeg for mig som én af opgaverne i det politiske 

arbejde. 

Infrastruktur og kultur er områder som har min særlige 

bevågenhed. Tillige vil ældreområdet ligeledes være et af 

mine fokusområder i det fremadrettede arbejde. 

Med venlig hilsen 

Jes Freisner    
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BYGGESAGEN PÅ KIRKESTRÆDE 5 I 

GL. ANNISSE 
 

   
  

Byggesagen på Kirkestræde 5 i Gl. Annisse har været 
denne valgperiodes mest omtalte. 
 
I forbindelse med et ejerskifte af ejendommen er denne 
nedrevet og ejerne har indsendt et byggeprojekt og har 
fået en tilladelse til nybyggeri af Gribskov kommune helt 
tilbage i marts 2016. 
 
Ejendommen er omfattet af en såkaldt bevarende lokal-
plan nr. 69.99 fra januar 2001. Indholdet i lokalplanen skal 
sikre bevarelsen af Gl. Annisse som et landsbyområde og 
fakta er, at Gl. Annisse er en af de bedst bevarede lands-
byer i Gribskov kommune. 
 
Alle er enige i, at dette skal overholdes. Problemet er ba-
re, at den eksisterende lokalplan ikke er god nok til at be-
stemme over et nybyggeri. Det er en kendsgerning, at det 
nye byggeri ikke er for højt, at byggeriet overholder alle 
afstandskrav til naboerne og at byggematerialerne er in-
den for rammerne af indholdet i lokalplanen. 
 
Et stort emne har været hvordan byggeriets højde skulle 
beregnes. Bygherren er selv landinspektør og må derfor 
formodes at have særlig indsigt i, hvordan højden (på en 
skrånende grund) skal beregnes.  Planudvalget har besig-
tiget byggeriet med bistand af indtil flere af kommunes 
medarbejdere, som overfor udvalget har bekræftet, at 
højden på byggeriet overholder reglerne. 
 
For at være helt sikker i sagen besluttede planudvalget at 
bede en selvstændig - og uafhængig - landinspektør om 
at  kontrollere byggeriets højde og beregninger heraf. 
Landinspektørfirmaet har ligeledes bekræftet, at byggeriet 
er lovligt opført. 
 
Der er rigtig mange ressourcestærke og dygti-
ge  medlemmer af de forskellige borgergrupper i Gl. An-
nisse.  Disse personer har fremsendte mange argumenter 
til planudvalget med påstand om at byggeriet skulle stop-
pes og nedrives. 
 
Ca. medio januar 2017 stoppede planudvalget byggeriet, 
indtil vi havde overblik over alle argumenter i sagen. 
 
Ultimo februar 2017 anmodede vi Kammeradvokaten 
(Statens advokat) om at bedømme alle aspekter i sagen. 
Det vil sige kommunens grundlag for at give byggetilladel-
se og bedømme kravene fra naboer m.fl. om at stoppe og 
nedrive byggeriet. 
 
Kammeradvokaten var helt klar i sin tilbagemelding. Byg-
getilladelsen skal omgående gives igen til bygherren. 
Kommunen har ikke hjemmel til at stoppe byggeriet yderli-
gere, endsige at forlange byggeriet nedrevet. 
 

Men Kammeradvokaten sagde samtidig, at kommunen 
havde begået en fejl i sagsbehandlingen (en alvorlig fejl), 
idet kommunen ikke havde sendt forslaget til nybyggeriet i 
naboorientering.  Den manglende høring er ikke grundlag 
for en annullering af byggetilladelsen, men så absolut en 
ærgerlig fejl i sagsbehandlingen, som også den nuværen-
de formand har beklaget mange gange. 
 
Desværre har den tidligere formand for udvalget (Morten 
Ulrik Jørgensen, Nyt Gribskov) intet beklaget.  Morten 
Ulrik Jørgensen var jo formand tilbage i marts 2016, da 
byggetilladelsen blev givet, og har derfor det politiske 
ansvar  for byggetilladelsen. Men alle i Nyt Gribskov lø-
ber fra deres ansvar. 
 
Byrådet har også haft et uafhængigt planfirma (Lisbeth 
Errboe Svendsen, Højbjerg) til at give en faglig vurdering 
af byggesagen.  Firmaet har bekræftet, at kommunens 
behandling af byggesagen er helt i overensstemmelse 
med lokalplanen og byggelovgivningen. 
 
Byrådet besluttede derfor den 24. april at give byggetilla-
delsen på ny. 
 
Grundejerne i området vil formentlig påklage afgørelsen til 
Statsforvaltningen. Men byggeriet må forventes at fort-
sætte. 
 
Du kan læse sagens dokumenter på kommunens hjem-
meside.  

Af Jannich Petersen, 1. viceborgmester 
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Orientering om aktuelt fra Børneud-

valget og fra Social- Sundhedsudvalget  

Af Birgit Roswall, Gruppeformand  

Set fra min stol, så har Børneudvalget den 27. 

marts truffet en rigtig god beslutning ved at star-

te et pilotprojekt i Ramløse. Projektet skal starte 

fra den 1. august og løber til den 31. juli 2021. 

Projektet har baggrund i en ambition om at under-

støtte den fortsatte udvikling af Ramløse som et bæ-

redygtigt lokalsamfund med et lokalt dagtilbud og en 

lokal skole - der tilvælges af lokalbefolkningen.  

Det har været en udfordring siden den famøse skole-

struktur, at rigtig mange forældre har fravalgt Ramlø-

se Skole, og det håber vi med dette projekt, at få la-

vet om på.  

Projektet betyder, at Ramløse Skole kobles fra Nord-

stjerneskolen i projektperioden, og at der rekrutteres 

en ny skoleleder på Ramløse Skole fra den 1. august 

2017. 

Efter at kommunens madleverandør til hjemmeboen-

de borgere, Det Danske Madhus har opkøbt den an-

den leverandør, var vi i Social- og Sundhedsudvalget 

forpligtet til at sikre borgernes frie valg af mad på 

anden vis, og på den baggrund har et flertal besluttet 

at indstille til Byrådet, at vi indfører Frivalgsbeviser, 

som borgerne kan vælge, hvis de ønsker alternativ til 

Det Danske Madhus. 

Fritvalgsbeviset, som flertallet pegede på, består af et 

kuponhæfte, som borgeren får tilsendt hver kvartal. 

En kupon vil altid kun kunne benyttes til køb af én 

hovedret til samme pris som kommunen betaler til 

Det Danske Madhus. Hver kupon afleveres til den 

madleverandør, som borgeren vælger. 

Når borgeren har fået leveret mad med Fritvalgsbevi-

set, fremsender den leverandør, borgeren har valgt, 

regningen og kuponen til kommunen, der afregner 

med madleverandøren og efterfølgende trækkes bor-

gerens andel af regningen via NemKonto. 

Borgeren kan vælge at anvende samme madleveran-

dør til alle måltider. Borgeren kan med madkuponer 

også vælge at få de enkelte måltider leveret fra for-

skellige leverandører. Borgeren og madleverandør 

aftaler således selv vilkårene for bestilling og afmel-

ding af måltider. Madleverandøren skal leve op til 

kommunens kvalitetsstandard for mad til visiterede 

borgere. 

Den 6. juni starter Social- og Sundhedsudvalget i 

samarbejde med Børne-, Kultur-og Idræts-, Erhvervs- 

og beskæftigelsesudvalget en proces for at få formu-

leret en ny sundhedspolitik med fokus på ulighed i 

sundhed. Jeg glæder mig til at se, hvad vi kan opnå 

ved at tænke på tværs af de nævnte udvalg ikke 

mindst initiativer i forhold til forebyggelse af sygdom. 

 

/ Birgit Roswall 
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Annoncer Annoncer 
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Få første besøg G R AT I S . . .  

NRT 


