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Grønt lys for
Højbjerg byggeri
BOLIGBYGGERI
Med Naturklagenævnets accept af at
fredskovspligten
ophæves, er den sidste
sten ryddet af vejen,
og når byrødderne på
mødet i november
giver det endelige
startskud, går
fremtiden for
Hundesteds dyreste
grundsalg i gang
AF LISE DAKINAH
HUNDESTED: Siger byrådet
ja til boligbyggeriet i Højbjergs bakkede naturområde, kan de første huse stå
klar om to år. Kommunen fik
allerede i december sidste år
75 millioner kroner i kassen
for det det største grundsalg i
Hundesteds historie. Det er
entreprenørfirmaet Møllegården fra Hillerød, der har
erhvervet den store grund
og ønsker at bygge 165 boliger i området.
Men byggeriet er blevet
forsinket, fordi arkæologer
først skulle bruge tid på at
udgrave en 3000 år gammel
boplads, der hvor Højbjerggård en gang lå. De sidste udgravninger sluttede i
maj. Herefter opponerede
den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening mod ophævelse af fredskovpligten, men i sidste uge
anerkendte Naturklagenævnet, at den ophæves.
- Vi regner da med, at byrådet giver startskuddet på
byrådsmødet den 13. november. Lokalplanen er omkring

Færre valgsteder
NYE DISTRIKTER
To valgsteder
nedlægges - Vælgerne
i Melby, Liseleje og
Asserbo får længere til
stemmeurnen

30 år gammel, så nu må det
være på tide, at vi går i gang,
siger udvalgsformanden for
Miljø og Teknik, Bjarne
Langkilde (F).
Første skridt er stamveje,
som kommunen skal anlægge, så entreprenørernes
maskiner kan komme frem.
Så skal grundene byggemodnes med kloakker og tekniske anlæg.
- Vi har fået tre indsigelser,
som primært omhandler for
massivt byggeri, fredskoven,
arkæologi og hensyn til det
omkringliggende landskab.
Der skal laves nogle justeringer i forhold til carporte og
udhuse men ellers ser det ud
til, at vi kan gå i gang hurtigt,
siger udvalgsformanden.

AF JAN ALMGREN-HANSEN

Naturværdier går tabt
Formanden for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs
er ikke overrasket.
- Vi havde selvfølgelig
håbet, at Naturklagenævnet
ville underkende tilladelsen
til at ophæve fredskovspligten. Men vi havde ikke regnet med det, fordi området
har været udlagt til boligbyggeri i mange år.
Højbjerg er et smukt og
dejligt naturområde, som
mange bruge rekreativt. Og
vi kan jo ikke forstå, hvorfor
byggeriet absolut skal ligge
lige ved dette vandhul med
padder, skruptudser og fugleliv, siger Knud Pedersen,
og peger på søen med siv og
dunhammere. Efter hans opfattelse, kunne byggeriet lige
så godt rykkes en 10 - 15 meter, så søen går fri.
- Der ovre går min gamle

Knud Pedersen er ked af, at en lille sø med dyreliv i
Højbjergområdet skal ødelægges af et kommende byggeri. Foto: Michael Jørgensen.

skolesti, og det har den også
været for mange andre hundesteder. Hele området i
Højbjerg bruges hver dag af
folk, der går tur på trampestierne og tager madkurv med
her op i weekenden, siger
formanden for lokalforeningen.
Hos Møllegården i Hillerød er man dog glædeligt
overrasket over svaret fra Naturklagenævnet.
- Vi har ikke hørt noget

endnu, så det er da en god nyhed. Vi har betalt mange
penge for grunden i Hundested og håber selvfølgelig på
hurtigst muligt at komme i
gang. Kommunen har efter
aftale en forpligtelse til at
fremføre stamveje, før vi teknisk set kan gå i gang. Men vi
håber det bliver snart, siger
Frank Jensen, der er salgsog marketingsdirektør hos
Møllegården.

HALSNÆS: Mange vælgere
skal stemme et nyt sted og
får længere til valgstedet end
de har været vant til, når de
tirsdag den 13. november
skal stemme til folketingsvalget. Det gælder især folk i
Melby, Liseleje og Asserbo,
som i stedet for Melbyhallen
får Enghaveskolens hal som
valgsted. Og mange vælgere
i Frederiksværk og Kregme
skal til Festsalen ved rådhuset på Syrevej i stedet for at
stemme på Magleblikskolen.
På et ekstraordinært byrådsmøde mandag den 29.
oktober blev det besluttet at
justere valgdistrikterne i hele
den nye storkommune og at
nedlægge Magleblikskolen
og Melbyhallen som valgsteder. Tilbage i hele kommunen bliver der fire valgsteder:
Hundestedhallen, Enghaveskolens hal, Festsalen ved
rådhuset og Ølsted Skole.
Valgdistrikterne med Hundestedhallen og Ølsted Skole
som valgsteder bliver stort
set uændrede i forhold til tidligere.
- Vi sparer temmelig
mange penge ved at centralisere valghandlingen lige som
Hundested altid har gjort, og
desuden er det en fordel at
Magleblikskolen og Melbyhallen til forskel fra tidligere
kan fungere helt normalt på
valgdagen, siger borgmester
Helge Friis (A) og fortsætter:
- Vi troede vi var i god tid,

da Økonomiudvalget i begyndelsen af oktober tog en indledende drøftelse af spørgsmålet om valgdistrikter, men
så blev der pludselig udskrevet valg, og derfor måtte vi
holde et ekstraordinært byrådsmøde i mandags for at få
tingene på plads.

Bus til valgstederne
For at modvirke faldende
valgdeltagelse venter der
kommunen en stor opgave
med at informere om de nye
valgdistrikter.
Endvidere indsættes gratis busser, der kører frem og
tilbage fra valgstederne. Bussernes køreplan vil blive annonceret i Frederiksværk
Ugeblad/Halsnæs Posten,
Frederiksborg Amtsavis og
på kommunens hjemmeside.
Tilbudet gælder alle borgere
i kommunen.
Kommunen er ikke forpligtet til at lave transportordning, da alle vælgere, som på
grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan
møde op på valgstedet, har
ret til at stemme i eget hjem.
Men den gamle Hundested Kommune indsatte en
bus, som hele valgdagen
kørte ad to ruter til Hundestedhallen, og alle borgere
kunne køre med gratis. Den
gamle Frederiksværk Kommune havde tidligere en ordning, hvor alle ældre og
gangbesværede, der var visiteret til et hjælpemiddel,
kunne blive kørt gratis til og
fra valgstedet i taxi.
På mandagens ekstraordinære byrådsmøde blev der
også valgt valgstyrere og tilforordnede vælgere til at stå
for afstemningen ude på de
enkelte valgsteder og til at foretage stemmeoptælling bagefter.

Dans, dans, dans
HALSNÆS: Der blev danset
på livet løs en hel aften, da
den nye danseforening All of
Dance i lørdags arrangerede
Dans på Tværs i Frederiksværk Festsal ved rådhuset.
Omkring 70 danseglade
medlemmer og partnere deltog.
Med Dans på Tværs blev
alle foreningens danseformer blandet og afprøvet af
alle interesserede. All of
Dance har linedance, traditionel squaredans og standard

Ole Poulsen
Mediedirektør
Tlf. 47 76 05 01

pardans på programmet. Og
det kunne i mange tilfælde
sagtens lade sig gøre at
danse alle formerne til den
samme musik. Herudover
blev der holdt workshops i de
forskellige danseformer, så
interesserede kunne shoppe
rundt og prøve det de ikke
selv går til.
Aftenen fik i øvrigt besøg
af
kulturudvalgsformand
Helle Lunderød og formand
for DGI Nordsjællands udvalg for dans og musik Povl
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Toftegaard Petersen, som
begge fik sig en svingom på
dansegulvet.
Formand for All of Dance
Keld Herløv Madsen oplyser,
at næste Dans på Tværs bliver lørdag den 15. december.
alm

Danseglade mennesker
fyldte Frederiksværk
Festsal i lørdags.
Foto: Jan Stephan.
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Tilmeldt Dansk Oplagskontrol
Bladet påtager sig intet ansvar
som følge af trykfejl i tekst og
annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af bladets tekst og
annoncer er ikke tilladt.
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Din lokale netavis:

Frederiksværk Ugeblad 81. årg. Halsnæs Posten 63. årg.
Avisen udkommer i FrederiksværkHundested kommune samt i dele
af Hillerød, Frederikssund og
Gribskov kommuner.
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