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TID OG STED
LØRDAG

10.00: Mellemrummet, Hundested: GoRun, løb eller gå
2,5 km med Halsnæs Løb&Motion
10.00-13.00: Tollerupvej 6,
Melby: Kræmmerkælderen
åben

SØNDAG

09.00-12.00: Lynæs havn: Nytårsdyk med chili con carne
09.30: Poppelhuset ved Hundested Hallen: Ældresagens
stavgang for alle
09.30-11.30: Ølsted IF: Kroketklubben træner
MANDAG
15.00: Frederiksværk kirke:
Nytårsgudstjeneste
Museer
Palæet, Torvet, Frederiksværk
Åbent tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER
KOSMORAMA
Frederiksværk

LØRDAG

10.45: Jeg er William
12.30: Paddington 2 - dansk
tale
14.30: Ferdinand - dansk tale
- 2D
16.30: Jumanji: Welcome to
the Jungle
18.30: The Greatest Snowman
20.30: Star Wars VIII: The
Last Jedi - 2D

SØNDAG
Lukket

MANDAG

12.30: Paddington 2 - dansk
tale
14.30: Ferdinand - dansk tale
- 2D
16.30: Jumanji: Welcome to
the Jungle
18.30: The Greatest Snowman
20.30: Star Wars VIII: The
Last Jedi - 2D

TIRSDAG

10.00: Jeg er William
11.45: Paddington 2 - dansk
tale
13.45: Ferdinand - dansk tale
- 2D
15.45: Star Wars VIII: The
Last Jedi - 2D
18.30: Jumanji: Welcome to
the Jungle
20.30: The Greatest Snowman
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Sådan husker vi årets gang i

H

2017: Avisen har
bladret i bunkerne
og fundet de historier, som har fyldt
mest i spalter og på
nettet.
HALSNÆS: Der kom ingen
krydstogtskibe til Hundested i 2017, men en søndag
morgen i april fik havnen
fornemme gæster så uventet, at man ikke nåede at
byde på kaffe!
Kongeskibet Dannebrog
lagde til kaj 18. april, og
dronning Margrethe gik fra
borde for at blive kørt i en af
kongehusets biler til frokost
med den japanske kronprins, der var på officielt
besøg. Kun havnefoged Søren Brink var adviseret på
forhånd om besøget, og han
holdt tæt med nyheden, men
sørgede dog for, at fru Susan
tog billeder af begivenheden
til avisen.
Kongerøgelse var der ingen af, men Halsnæs Kommune oplevede i året 2017 et
tronskifte, da 35-årige Steffen Jensen - som denne avis
små fire år tidligere havde
udpeget som socialdemokratisk kronprins i kommunen
- i slutningen af året fik sat
kæden på som ny borgmester. Forinden var gået et år
med politiske overraskelser
og omvæltninger, der kulminerede med et valgresultat, der kom bag på mange:
Et fornemt valg for Steffen
Jensen og Socialdemokratiet, fremgang til SF og tilbagegang for Venstre og ikke
mindst Dansk Folkeparti.
2017 blev et år, hvor Halsnæs fik nye skoler, og hvor
skolepolitikken slog en kolbøtte og fyldte rigtig meget.
I den anden ende af livets
skala var der stor fokus på
kommunens plejesektor og
ikke mindst forholdene på
Løvdalen i Frederiksværk.
Udover
plejehjemmene
fyldte planerne for Hundested havn, hvor først Arktisk Center og siden høje

Helge Friis(S) hang borgmesterkæden om halsen på sin efterfølger som socialdemokratisk borgmester, Steffen Jensen.
huse på Nordmolen blev lagt
på is, og strandnære aktiviteter kontra naturbeskyttelse, meget i debatten.
Nye events kom til: TimeWinder på Grønnessegaard, Lyn-X Open og Hundested Motortræf blandt fle-

re. Stålmanden blev banket
mere fast som en Frederiksværk-begivenhed.
Blandt
nye
støttearrangementer
markerede særligt Mig Til
Dig-staffetten for Arresødal
Hospice sig, og for tredje år
i træk cyklede Claus Boden-

hoff og venner Danmark
Rundt for Børnecancerfonden.
Den gamle vending om,
at om hundrede år er alting glemt, blev dementeret
et par gange. For det blev
i årets løb husket, at både

Foto: Niels J. Larsen

Knud Rasmussens Hus,
Hundested-Rørvig Overfarten samt Hundested IK og
Ølsted IF er fra 1917.
Det blev igen et år med
vindere og tabere. Blandt de
første var i januar 75-årige
Leif Sommer fra Ølsted, der
scorede en lottogevinst på
114 mio. kr.

Svamp og hamp

Et uventet besøg: Dronning Margrethe og kongeskibet anløb Hundested.

Foto: Susan Eirfeldt

Leif og konen lovede, at de
ikke ville blive blærerøve,
men de fandt dog hurtigt
ud af, at det ikke var lutter
lagkage at komme i medierne som mangemillionærer,
og der har været mere stille
om dem siden. Bortset fra, at
Leif Sommer har givet et beløb til den scene, der er undervejs i Ølsted Grusgrav,
og som af samme årsag får
navnet Sommerscenen.
I januar afsløredes skimmelsvamp i Enghavehallen,
og en villabrand i Frederiksværk afslørede en større
produktion af hamp i villaens kælder. I Venstre fandt
man det helt ude i hampen,

2017 måned for måned: Fra hamp til
HALSNÆS: Her er måned for
måned hvad året bød på i
Halsnæs af begivenheder og
sager, der optog sindene.

JANUAR

Tidligere krovært i Ølsted,
75-årige Leif Sommer og fru
Aase vinder en lottogevinst
114 mio. kr. i Euro Jackpot.
Villabrand i Frederiksværk afslører, at der blev
dyrket hamp i større stil i
kælderen.
Fundet af skimmelsvamp
fører til lukning af Enghaveskolens hal.
Hanne Kjær Knudsen (V)
meddeler, at hun flytter fra

kommunen og forlader byrådet, hvorved Venstre mister flertallet sammen med
Dansk Folkeparti, da afløseren Qasam Ahmad er skiftet
til Alternativet.

FEBRUAR

Efterskolen for iværksætteri New Nordic Youth har
nået det antal elever, der gør
at man kan åbne efter sommerferien på Toruplund.
Efter Hundested vil Sparekassen Sjælland også åbne
filial i Frederiksværk.

MARTS

Markant kritik fra pårøren-

de og Ældrerådet om forholdene på Plejecenter Løvdalen i Frederiksværk.
Den ny privatskole Skolen
ved Havet finder et hjemsted
i form af en tidligere børnehave i Lynæs.
Leder af Gjethuset Morten Vilhelm trækker sig og
fratræder med øjeblikkelig
virkning.

APRIL

Et bredt skoleforlig mellem
Venstre, DF og Socialdemokratiet sikrer bl.a. Melby
skole selvstændighed.
17-årige Jonas Schmidt findes død ved Frederiksværk

Lystbådehavn efter at have
været forsvundet i påskedagene.

MAJ

Planerne om et Arktisk
Center på Hundested havn
lægges på is efter uenighed
mellem havnebestyrelsen
og kommunen.
Hundested-Rørvig Overfarten fejrer 100 år.
Socialchef
i
Halsnæs
Kommune Christian Lorenz-Hansen fratræder.

JUNI

Nostalgitræffet TimeWinder på Grønnessegaard og

Lyn-X Open er nye events i
Halsnæs.
Forholdene på plejecentret
Løvdalen skal underkastes
en analyse, beslutter byrådet.
DeNova pløjer igennem
en vold med et giftdepot ved
stålvalseværket.
I Hundested havn får man
en søndag morgen uventede
gæster, da kongeskibet Dannebrog lægger til og Dronningen går fra borde for at
blive kørt i bil til en royal
frokost.
Hundested IK og Ølsted IF
fejrer 100 år, mens Frederiksværk FK rykker op i fod-

h

i
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Halsnæs 2017
hvad der skete sidst på måneden:
Byrådsmedlem
gennem 19 år Hanne Kjær
Knudsen meddelte, at hun
flyttede fra kommunen, officielt for at dele en lejlighed
med sin datter og erstatte
politik med studier i fritiden.
Med hendes exit blev pladsen overtaget af andensuppleanten Qasam Ahmad, da
Venstres
førstesuppleant
Jan Eriksen allerede var
kommet i byrådet som afløser for Emil Mortensen. Problemet var bare, at Qasam
siden valget i 2013 havde
meldt sig ud af Venstre og nu
repræsenterede Alternativet.
Det tippede flertallet i
byrådet, så borgmester
Steen Hasselriis, Venstre
og Dansk Folkeparti kom i
mindretal i en række sager,
kulminerende med at Qasam Ahmad lagde den afgørende stemme til det »velfærdsbudget«, som Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet fandt
sammen om i efteråret.

Hannes hævnakt

Det gav mange gnubbede
ord om, at Venstre-stemmer
blev brugt til at lave en aftale imod Venstre og særligt
når en - i øvrigt meget lille
del af budgettet til samlet
fem mio kr. - var at genindføre dækningsafgiften for
erhvervslivet.
Hanne Kjær Knudsens beslutning om at trække sig fik
store konsekvenser, og man
kan spekulere i, om det var
tilsigtet fra den rutinerede
Venstre-kvinde. Frederiksborg Amts Avis har erfaret
fra flere kilder, at hendes
farvel til kommunalpolitik i Halsnæs lignede en
hævnakt mod borgmester
Steen Hasselriis og Venstre,
der udenom formand for
skoleudvalget Hanne Kjær
Knudsen satte en proces i
gang, der endte i markante
ændringer på folkeskoleområdet - ændringer som
primært Socialdemokrati-

et ønskede, og som Hanne
Kjær Knudsen hårdnakket
havde talt imod. Bl.a. at Melby skole igen skulle være
selvstændig med egen leder.
Processen på skoleområdet blev lanceret af Steen
Hasselriis midt under budgetdebatten i byrådet i oktober 2016. Han ønskede ikke
at folkeskolen skulle være
en politisk kampplads, slet
ikke op til valget lidt over
et år senere. Derfor flyttede
man sig imod de socialdemokrater, der stod stærkt på
skoleområdet, og i april blev
der indgået et bredt skoleforlig, som kun SF og EL valgte
at stå udenfor.
At man så trods fred på
skoleområdet alligevel tabte
valget, var ikke til at forudse dengang.

Arktisk smeltevand

Hundested Havns krydstogtgæster kommer igen i
2018 og 2019. Det ligger allerede fast. Men de får ikke
mulighed for at betragte et
nybyggeri på Nordmolen,
for havnens planer om at
bygge stødte frontalt ind i et
isbjerg. Arktisk Center, som
isbjerget hed, kan gæsterne heller ikke se. Projektet
skulle ellers sætte Halsnæs

på landkortet, men endte i
stedet som smeltevand.
Havnen mente, at kommunen ville bygge for stort, og
kommunen mente, at havnen ville bygge for højt.
Debatten, som også rasede
i medierne, frøs parternes
forhold til under frysepunktet.
Et halv år efter et storstilet tv-show og præsentation
af projektet gik kommunen
10. maj offentligt ud og lagde
Arktisk Center på is. I pressemeddelelsen fik havnen
skylden.
Knap en måned fulgte havnen trop. På et møde mellem
borgmester Steen Hasselriis(V),
kommunaldirektør Anders Mørk Hansen
og bestyrelsen for Hundested Havn I/S blev det gjort
klart, at der ikke var en
fremtid eller politisk flertal
for havnens ønske.
Havnen stillede i juni derfor sit projekt i bero.
I sidste ende var havnen
for lille til begge projekter
og endte derfor - foreløbig med ingen.

Sagen om Løvdalen

I januar fortalte en rapport,
at det nu gik bedre på Arresø Plejecenter Løvdalen i

Kritiske røster og en analyse kastede lys over forholdene på plejecentret Løvdalen.
forhold til tidligere, hvor der
var konstateret problemer
med bl.a. medicinhåndtering. Ældrerådet var dog
fortsat ikke begejstret, og
det varede ikke længe før
Frederiksborg Amts Avis
kunne afdække nye grove fejl på plejecentret med
svigtende omsorg. Samtidig fortalte en pårørende,
Flemming Hansen, hvordan
familien havde måtte købe
privat ekstra hjælp til hans
90-årige mor, fordi de daglige rutiner ikke fungerede på
Løvdalen.
Det fik direktøren for Alz-

heimerforeningen i Danmark Nis Peter Nissen til at
anklage Halsnæs Kommune for at handle i strid med
Serviceloven. Borgmester
Steen Hasselriis og lederen
af plejecentret Tina Olsen
fik chancen for at forklare
sig, men kritikken mod Løvdalen fortsatte fra pårørende og tidligere personale.
- De ser ikke, at der er et
menneske inde bag ved. Det
er placering af nogle mennesker, det sidste sted, man
kan kalde det dødsgangen,
lød det bl.a. fra en pårørende.
Trods beskyldninger mod
denne avis for at drive »sensationsjournalistik« besluttede byrådet i juni at sætte
en uafhængig analyse af
Løvdalen til en halv million
kr. i værk. Og da rapporten
om Løvdalen forelå i efteråret, kunne man konstatere, at rigtig mange at de problemer, som pårørende, Ældrerådet og personale havde
anført, var reelle. Som konsekvens blev det aftalt, at
plejecenterleder Tina Olsen
her fra 1. januar overgår til
et andet job i kommunen.

Nyt politisk landskab

Den ny højvandssluse, der skal sikre Frederiksværk, blev officielt indviet.

Foto: Kenn Thomsen

Mange andre sager fra
året kunne nævnes. Freder i ksværk-v i rksom heden
DeNova kom igen i fokus,
da der uden de nødvendige
tilladelser blev gravet i en

Foto: Kim Rasmussen

gammel giftvold ved stålvalseværket i forbindelse
med et kystsikringsprojekt
og opfyldning af den gamle
inderhavn.
Mere positivt var det. da
man i november kunne indvie den ny højvandssluse i
samme område efter årevis
med analyser og ændringer
af planerne. Og Halsnæs fik
meget andet nyt i årets løb:
En fornyet skole i Hundested, en efterskole i Torup og
en ny privatskole i Lynæs.
Sidst på året fik man også
et nyt byråd valgt. Seks
pladser blev skiftet ud,
blandt andet de tre, der var
kommet ind undervejs som
afløsere efter ikke selv at
have fået stemmer nok for
fire år siden. Dansk Folkeparti, der i fire år var trofast
støtte for Venstre, gik fra
fire til to mandater, og fra
årsskiftet tegner der sig et
nyt politisk landskab i Halsnæs.
Steen Hasselriis fik som
borgmester ikke vælgernes
opbakning, men anerkendes over en bred front for at
have løftet kommunen med
et stort engagement de seneste fire år.
Kommunen var også i
2017 på den gode måde rå og
autentisk. Halsnæs-redaktionen ønsker alle godt nytår
og ser frem til 2018.
njl-kdd

håndtryk, V til Å og ny mand med guldkæden
boldens Serie 1.
Venstre foreslår at der
skal bygges en helt ny skole
i Frederiksværk.

JULI

Center Auderød er nu lukket helt ned.
Halsnæs Kommune beskyldes for at have overtrådt
lovgivning i forbindelse med
anbringelse af en ung mand
på et bosted i Jylland.
Arbejdet med ombygning
af stationspladsen i Frederiksværk sættes igang.

AUGUST

Nye skoler åbner i Halsnæs:

Privatskolen Skolen ved Havet, efterskolen New Nordic
Youth, og samtidig åbnes
den sammenlagte Hundested Skole officielt, mens
Arresø Skole Magleblik omsider kan åbne sin bevægelsesgang.
Claus Bodenhoffs Danmark Rundt til støtte for
Børnecancerfonden køres
for tredje gang.
Polarskibet Kivioq er på
besøg i Hundested.

SEPTEMBER

Der falder dom i »brøndsagen« med 6 og 7 års fængsel

samt udvisning til de tre
gerningsmænd i voldsom
sag fra 2016.
Halsnæs Kommune får
grønt lys til at genindføre
dækningsafgiften, som det
ny flertal i byrådet har ønsket.
I Frederiksværk afvikles
Stålmanden, mens Hundested Havn får sit Motortræf.
Ulrik Münster-Swendsen
tiltræder som ny leder af
Gjethuset.
Folkedanserne i Hundested mister tilskud på
550.000 kr. efter en glemt
indberetning til LAG, kommunen dækker de 250.000

kr. af tabet.

OKTOBER

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet
indgår budgetforlig med
genindførelse af dækningsafgift for erhvervslivet.
Budgettet vedtages med 11
stemmer mod 10.
Rapport om plejecenter
Løvdalen afleveres. Plejecentrets leder fratræder
som konsekvens.
Arresødal Hospice afvikler Mig til Dig Stafet, Halsnæs får en bogfest, Frederiksværkk Hallen genåbner
efter ombygning, og aktivi-

tetshuset Paraplyen åbner
afdeling i Hundested.

NOVEMBER

Højvandsslusen i Frederiksværk åbnes officelt kort
efter at den har bestået prøven ved den første storm.
Halsnæs Kommune har
uddelt »gyldne håndtryk« til
direktører og chefer for næsten otte mio. kr.
Kommunalvalget 21. november fører til borgmesterskifte: Steffen Jensen (S)
er valgets store vinder. S får
10 pladser, SF 2 og og EL 1.
Venstre får 6, mens Dansk
Folkeparti halveres til 2. Al-

ternativets Qasam Ahmad
ryger ud af byrådet, men får
plads i Regionsrådet efter
flot valg her.

DECEMBER

35-årige Steffen Jensen
indsættes som borgmester.
Dansk Folkeparti får som
eneste parti ikke plads i
Økonomiudvalget.
Poula Thrane genvælges
som formand for Ældrerådet.
Stationspladsen i Frederiksværk indvies efter ombygningen.
njl-kdd

