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LØRDAG 
09.00: Lynæs Fortvej: Nytårs-

dyk med Nordic Vikings
10.00: Mellemrummet, Hun-

dested: GoRun, løb eller gå 
2,5 km med Halsnæs Løb&-
Motion

SØNDAG
09.30: Poppelhuset ved Hun-

dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle

09.30-11.30: Ølsted IF: Kroket-
klubben træner

Museer
Palæet, Torvet, Frederiks-

værk
Åbent tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER

SØNDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
13.15: Iqbal og Superchippen
15.00: Syng - dansk tale - 2D
17.00: Rogue One: A Star Wars 

Story - 2D
19.30: Den hundredetårige 

stak af fra regningen og 
forsvandt

MANDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
19.30: Den hundredetårige 

stak af  fra regningen og 
forsvandt

2016: Krydstogtski-
be, en storalarm, 
rengøring, pleje-
hjem og skolesager 
prægede året.

HALSNÆS: 2016 har som for-
gængerne budt på mange 
begivenheder i Halsnæs 
Kommune. De store arran-
gementer. De dramatiske 
hændelser. De politiske 
diskussioner om skoler, æl-
drepleje og meget andet. De 
uventede udviklinger. Og de 
sager, som vi her på avisen 
har »støvet op« i årets løb.

Mest markant var årets 
største succes:  2016 blev 
året, hvor krydstogtski-
be for første gang lagde til 
i Hundested. De fl ydende 
højhuse Saga Pearl og Bra-
emar bragte tre gange fra 
maj til august tusindvis af 
- primært engelske - gæster 
til byen og gav dem en opvis-
ning i gæstfrihed og autenci-
tet. 

De tre besøg levede op til 
alles forventninger - og lidt 
til. Restaurationer og for-
retninger på havnen kunne 
melde om rekordstore om-
sætninger, og Sandskulp-
turfestivalens besøgstal 
eksploderede med den eks-
tra opmærksomhed om hav-
nen. Tilbagemeldingerne 
fra krydstogtgæster og re-
derier til VisitNordsjælland 
tyder også på stor tilfreds-
hed. 

Nu håber alle i Hundested 
og omegn på, at der følger 
fl ere anløb i 2018 efter, at det 
ikke er lykkedes at lande 
kontrakter for det kommen-
de år. 

Udlicitering kom hjem
Et andet sted, hvor der både 
blev landet og opsagt kon-
trakter i det forgangne år, 
var på Steen Hasselriis’ 
borgmesterkontor. Aftalen 
fra 2015 om udlicitering af 
den kommunale rengøring 
blev en beskidt aff ære, hvor 
vinderne af udbuddet, ISS, 
kæmpede med at leve op til 
kommunens forventninger 
og til sidst kastede gulvklu-
den i ringen. Kommunen 
hjemtog herefter rengørin-
gen igen.

Natur og vej nåede aldrig 
at forlade kommunens hæn-
der. Her vandt kontroltil-
buddet fra den kommunale 
afdeling udbuddet, og det 
kommende år må vise, om 
de har solgt sig for billigt, 
eller om de kan opretholde 
kvalitet for færre penge. 

Den nye aftale skulle være 
trådt i kraft den 1. oktober, 
men Frederiksborg Amts 
Avis kunne mod slutningen 
af året fortælle, at en fuld-
stændig implementering er 
rykket til 2017. Og borgme-
ster Steen Hasselriis har 

i øvrigt beroliget kommu-
nens medarbejdere med, at 
der ikke er fl ere udliciterin-
ger på trapperne.

Ingen røg uden ild
Reaktor. Syv bogstaver, som 
de færreste i Halsnæs havde 
et forhold til før den 12. okto-
ber, men som de fl este nu for-
binder med brand, giftig røg 
og storalarm. Et testanlæg 
på virksomheden Reaktor i 
Frederiksværk brød i brand 
under forsøg med at genan-
vende plastic til dieselolie. 
Sort røg buldrede til vejrs og 
fi k selskab af et sirene-orke-
ster. Først fra brandvæsen, 
beredskab og ambulancer, 
som sprintede til området. 
Siden fra politiet, der lagde 
en jernring om bydelen. Og 
slutteligt fra beredskabets 
sirener, der indtrængende 
forsøgte at kalde folk inden-
døre, da røgen blev vurderet 
til at være syreholdig og gif-
tig.

Omfattende undersøgelser 
fra kommune, miljørådgiv-
ning, politi og arbejdstilsyn 
har i de efterfølgende må-
neder vist, at det var fejl fra 
Reaktors side, der førte til 
ulykken - og at røgen ikke 
var så giftig, som først anta-
get. Virksomheden er nu po-
litianmeldt af kommunen, 
og sagen må forventes også 

at tiltrække sig opmærk-
somhed næste år.  

Det rå Halsnæs
2016 blev også året, hvor 
Halsnæs fi k sin vision 2030 
med nøgleordene »rå« og 
»autentisk«, og det, som ikke 
er for fi nt, men virker ægte. 
Visionen blev vedtaget en-
stemmigt i byrådet i slutnin-
gen af marts.

På anden måde markerede 
Halsnæs sig rå og autentisk i 

2016, selv om intet tyder på, 
at kriminaliteten er steget 
- snarere tværtimod. Mest 
voldsomt var det, da en 27-
årig kvinde fra Eritrea i 
starten af juli blev fundet 
myrdet på en adresse i Vin-
derød Enghave. Forinden 
var en - ligeledes eritreansk 
- mand på 29 år blevet fundet 
hængt i Vinderød Skov. Poli-
tiet kom efter nogle ugers ef-
terforskning og fl ere anhol-
delser frem til, at manden 

havde slået kvinden ihjel og 
herefter taget sit eget liv.

En lille måned senere fulg-
te yderligere en barsk volds-
handling i Frederiksværk, 
da en 44-årig mand blev tru-
et på livet og stukket fl ere 
gange med kniv, før han blev 
smidt i en brønd ved Hav-
nevej, hvorfra det lykkedes 
ham selv at komme op og slå 
alarm. Tre personer, de to 
fra Moldova, blev anholdt i 
denne sag.

                Et cruise gennem   å

Brand og røgudslip på Reaktor gav sirenealarm i Frederiksværk  12. oktober.         Foto: Allan Nørregaard

Krydstogtskibet Braemar  fra Fred Olsen Lines har lagt til  i Hundested  søndag den 8. maj, hvor hele byen strålede om kap med solen.                                                

FREDERIKSVÆRK: Kunstfor-
eningen Ågalleriet  åbner 
det nye udstillingsår med 
en udstilling af  Hanne Bar-
tolin lørdag den 7. januar kl. 
14. 

Hun er uddannet som teg-
ner og grafi ker og efter at 
have arbejdet som bladteg-
ner i en årrække, fi k hun sin 
debut i 1995 med billedbogen 
»I den syvende himmel«. Si-
den da har hun fået udgivet 
mere end 45 titler.

- Jeg ser hver ny billedbog 
som et forskningsprojekt, 
jeg vil udvikle og forny, siger 
Hanne Bartholin.  

Hendes seneste bog »Bibel-
historier« har hun arbejdet 
med at billedsætte for børn 
i to år.  Der er ferniseringen 
lørdag den 7. januar fra kl. 
14-16. Udstillingen er åben 
indtil 28. januar.

Bartolin åbner 
udstillingsåret
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m   året, der gik 

Hundesteds Rasmus Dufke (med bolden) undervejs i pokalfinaletriumfen, der satte tilskuerrekord på rug-
bystadion i Hundested.                                                                                                                                      Foto: Hans Jørgen Johansen

Den famøse boldbane ved Humlehaven, som beboerne betaler ejendomsskat til.   Foto: Kasper D. Dønbo

Politiet afspærrede  på Vinderød Enghavevej, hvor en kvinde blev fundet myrdet.           Foto: Niels J. Larsen

                                               Foto: Allan Nørregaard

Starten af 2016 bød på tre 
røverier, mod Shell i Frede-
riksværk, Let-Køb i Kregme 
og Fakta i Asserbo. Siden 
fulgte i august sprængning 
af pengeautomater hos 
Købmand Bahr på Sandet 
og mod Nordeas automat 
på havnen i Hundested. Det 
vakte desuden opsigt, at der 
en forårsdag blev skudt mod 
et hus i Vinderød, hvorefter 
en mand efter en større poli-
tiaktion blev anholdt og sig-
tet for mordforsøg og vold. 

Plejeskandalen
Det var hverken mordforsøg 
eller vold, men et utroligt 
rod i regnskaberne, som 
Frederiksborg Amts Avis 
i år kunne afsløre på to af 
kommunens plejecentre.

Værst så det ud på Arresø 
Plejecenter, Humlehaven i 
Ølsted. Her har over 100 be-
boere på Arresø de seneste 
fem år til sammen betalt 
356.000 kroner for meget i 
husleje til kommunen. Det 
er medlemmer af afdelings-
bestyrelsen på Humleha-
ven, der har fundet fejlen 
ved gennemgå plejecentrets 
regnskab med tættekam. 

I juni begyndte kommu-
nen at betale pengene tilba-
ge, men langt størstedelen 
af beboerne er i mellemtiden 
døde. 

Kommunens andre pleje-
centre får nu gennemgået 
regnskaberne, og Frede-
riksborg Amts Avis står 
klar til at kigge over skulde-
ren. 

Ældreplejen var i fokus og 
til debat flere andre gange i 
året løb, bl.a. i forbindelse 
med kritiske rapporter om 
plejecentrene.

Skolestridigheder
På skoleområdet begynd-
te året med Melby-foræl-
dres frustrationer over nye 
klassesammenlægninger. 
Herefter kom meldingen 
fra Socialdemokratiets 
borgmesterkandidat Stef-
fen Jensen, at man ønskede 
at bryde med den vedtagne 
skolestruktur, så bl.a. Mel-
by Skole igen blev selvstæn-
dig med egen leder.

Det fik Venstre-medlem-
mer af byrådet til at rasle 
med sablerne, tale om for-
ligsbrud og true med at fra-
tage Socialdemokraterne 
deres to udvalgsformands-
poster. Så galt som i Grib-
skov gik det dog ikke, men 
skoledebatten fortsatte i 
årets løb frem til budgetfor-
handlingerne, hvor borgme-
ster Steen Hasselriis (V) be-
budede, at man nu ville tage 
hele folkeskolepolitikken 
op til ny overvejelse og høre 
alle parter i håb om at finde 
en bred politisk aftale.

Forinden havde kommu-
nen lanceret den positive hi-
storie, at karaktergennem-
snittet for 9.klasses afgangs-
prøver var steget, så man 
kom tættere på landsgen-
nemsnittet. Men Frederiks-
borg Amts Avis kunne af-
dække alvorlige problemer 
med arbejdsmiljøet på både 
Arresø Skole Magleblik og 
Heldagsskolen, hvor perso-
nalet nærmest dagligt blev 
udsat for både fysisk vold 
og trusler. En af episoderne 
fra Heldagsskolen havnede i 
retten, hvor en 16-årig dreng 
fik en betinget dom.

Sideløbende begyndte en 
gruppe lærere i sommer 
at arbejde på at etablere en 
ny privatskole i Hundested, 
»Skolen ved Havet«. Kom-
munen har afvist at sælge 
dele af Storebjergskolen til 
det private initiativ, som 
man ser som konkurrent 
til den samlede Hundested 
Skole på Lerbjerg, og nu ser 
initiativtagerne til »Skolen 
ved Havet« sig om efter an-
dre lokaliteter i Hundested.

Auderødlejr solgt
I februar måtte ejendoms-
investor Bjørn Ibsen opgi-
ve sine planer om bl.a. ef-
terskole og krisecenter for 
voldsramte kvinder i Aude-
rødlejren, da statens ejen-
domsselskab Freja opsagde 
hans betingede købsaftale. 

Et par måneder efter for-
længede Freja så lejeaftalen 
med Udlændingestyrelsen, 

så der i foreløbig to år mere 
fortsat er modtagecenter 
for asylansøgere. Og i juli 
kunne Frederiksborg Amts 
Avis afsløre, at Freja havde 
solgt lejren for 16 mio. kr. til 
nystiftet selskab oprettet af 
nogle drevne erhvervsfolk. 

Hvad deres planer er - ud-
over at høste husleje fra 
Udlændingestyrelsen - er 
endnu ikke kendt. Til gen-
gæld ser Halsnæs ud til at få 
en efterskole i form af New 
Nordic Youth, som har over-
taget Toruplund og efter pla-
nen åbner her til sommer for 
iværksætterspirer på den 
tidligere kursusejendom. 

Et andet kursussted for-
svandt, da Lisegården blev 
solgt til folk med planer om 
at indrette ferielejligheder. 
Derimod vil der fortsat være 
campingplads og vandre-
hjem i Frederiksværk, da 
en omdiskuteret sag endte 
med, at Halsnæs Kommune 
solgte campingpladsen til 
Winnie Topp, der tager over 
1. januar efter den mange-
årige forpagter Margareta 
Andersson, som i stedet åb-
ner pensionat i Liseleje.

Og alt det andet
Andre emner der fyldte 
meget lokalt i 2016 var læ-
gemanglen i Hundested, 
diverse busomlægninger 
og takststigninger, og Høj-
hus-debatten om Hundested 
havn. 

I idrættens verden blev 
det et flot år for Hundested 
Rugby med en historisk po-
kalfinaletriumf, DM-bron-
zemedaljer og flere lands-
holdsspillere. I seriefodbol-
den havnede Hundested og 
Frederiksværk i samme 
række, og Hundested vandt 
en storsejr i lokalbraget, 
som man husker endnu ude 
på næsset, mens Frederiks-
værk-spillerne bedre hu-
sker deres succés i pokaltur-
neringen, der sluttede mod 
Lyngby fra Superligaen.

Stålmanden i Frederiks-
værk gik så godt, at der er 
lavet aftale for de kommen-
de år også. En ganske særlig 
stålsat sportspræstation 
stod Claus Bodenhoff for, 
da hans Danmark Rundt-
tur 2016 skaffede næsten en 
million kr. til Børnecancer-
fonden. 

Melby-Liseleje blev kåret 
som årets fodboldklub på 
Sjælland, og inden året slut-
tede med en storm, der ikke 
blev så slem som frygtet, 
var der i bl.a. fokus på ned-
rivning af Melby station og 
fartdæmpende chikaner i 
Sølager.

Halsnæs-redaktionen på 
Frederiksborg Amts Avis 
ønsker godt nytår og lover 
også i 2017 at være de bump, 
som lokalpolitikerne og an-
dre risikerer at støde ind i, 
hvis de har for meget - eller 
måske for lidt - fart på...

njl-kdd

Borgmester Steen Hasselris og butikschef Martin Malm slipper snoren til Danmarks største Netto, der åb-
nede i august i Nørregade i Frederiksværk, hvor flere ældre bygninger først måtte lade  livet.        Foto: NJL


