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TID OG STED
TORSDAG

15.30-21.00: Poppelhuset, Hundested: Linedance
19.00: Karl-e, Frederiksværk:
Frederiksværkske kanaler
300 år

FREDAG

09.00-12.00: Frederiksværkhallen: Seniorbadminton
ved Senioridræt på Halsnæs
09.30: Poppelhuset ved Hundested Hallen: Ældresagens
stavgang for alle
09.30: Gangforeningen Krudtuglerne, Syrevej 25, Frederiksværk: Ti kilometers
stavgang og alm.gang
09.30-11.30: Ølsted IF: Kroket
09.30: Kregme kirke: Babysalmesang
10.00-16.00: Paraplyen, Frederiksværk: Kreative fredage
12.30-16.00: Paraplyen: Whist
14.00: Liseleje Vandværk: Rejsegilde
19.00: Lynæs havn: Foredrag,
Karsten Munkvad
20.30: Karl-e, Frederiksværk:
New Blue Flames
Museer
Palæet, Torvet, Frederiksværk
Åbent tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER
TORSDAG OG FREDAG
KOSMORAMA

Frederiksværk
16.30: Smølfersen - Den hemmelige landsby - dansk
tale - 2D
18.15: Skønheden og Udyret org. tale - 2D
20.40: Dan-Dream

Lille knallert, høj
promille
HUNDESTED: En 48-årig
mand fra Melby blev tirsdag
morgen stoppet bag rattet på
en lille knallert af Nordsjællands Politi, mens han kørte
ad Overdrevsvej i Hundested.
Manden blev alkometertestet og hans promille var
så høj, at han blev anholdt
og indbragt til prøveudtagning.

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis

■
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Lokalplan kan forsinke privatskole
SKOLE: Der er
uenighed mellem
Skolen ved Havet og
Halsnæs Kommune,
om hvorvidt der er
brug for en ny lokalplan, før skolen kan
åbne.
LYNÆS: Det er kun to uger
siden, at folkene bag Skolen ved Havet kunne glæde
sig over at have fundet en
permanent base i den gamle Lynæs Børnehave. Men
glæden kan blive kort for
privatskolen. På et byrådsmøde tirsdag aften fortalte
Kirsten Lauritsen(S), at der
ikke er en lokalplan i området som tillader, at der drives skole. Den information
bakker partiets spidskandidat op onsdag morgen.
- Vi er blevet oplyst, at der
skal laves en ny lokalplan
for området, hvis der skal
drives skole derude. Men det
er ikke noget, der kan gøres
lige nu. Det kan tage flere
måneder og kan ikke bare
trumfes igennem, siger Steffen Jensen(S) til Frederiksborg Amts Avis og slår fast,
at partiet ikke vil modarbejde et nyt lokalplansforslag.

Skole er ikke enig
Skolen ved Havet er en ny
privatskole i Hundested,
som er stablet på benene af
lokale lærere, forældre og
erhvervsfolk. Skolen har
haft som mål at starte op til
skolestart 9. august i år, men
rendte ind i en stribe afslag

Den tidligere Lynæs Børnehave kan i følge kommunens administration ikke bare bruges som skole.
Foto; Hanne Guldberg Mikkelsen
og problemer, da skolens tilholdssted skulle findes. Det
lykkedes hverken at lande
aftaler om at overtage eller
leje Lilleskolen på Storebjergområdet og ved forrige byrådsmøde blev Vibehus Børnehave solgt til anden side.
Efter det nedslående byrådsmøde oplevede Skolen
ved Havets arbejdsgruppe
og bestyrelse, at det strømmede med ind løsningsforslag og generøse tilbud om
konkret hjælp fra lokale borgere og virksomheder. Den
mest gangbare løsning kom
i form af en henvendelse fra
Place2Live i Hillerød, der
etablerede kontakten til det
ejendomsselskab, der købte
Lynæs Børnehave tidligere i
år. Ejendomsselskabet kunne tilbyde Skolen ved Havet
istandsættelse af den gamle

børnehave samt etablering
af skolepavilloner efter skolens ønske - og leje af hele
løsningen.
Det tilbud valgte skolen at
takke ja til, og med lejemå-

»

Vi har været i dialog med kommunen,
som har konkluderet, at
der er behov for en ny
lokalplan. Den konklusion er vi ikke enige i.
Søren M. Jensen,
bestyrelsesformand for
Skolen ved Havet

let på Lyngbakken 16 i Hundested, troede privatskolen
endelig, at skolestarten var
inden for rækkevidde, og det
holder de stadig fast i. De er
ikke enige i, at der er behov
for en ny lokalplan.
- Vi har været i dialog med
kommunen, som har konkluderet, at der er behov
for en ny lokalplan. Den
konklusion er vi ikke enige
i. Vi samarbejder med en
advokat og eksperter i planlovgivning på at finde argumenter, der kan overbevise
kommunen om, at det ikke
er nødvendigt med en ny lokalplan, siger Søren M. Jensen, bestyrelsesformand for
Skolen ved Havet.

Flere børn og bygninger
Det kommunens administration, som blandt andet

på baggrund af informationer fra Skolen ved Havet har
konkluderet, at der er brug
for en lokalplan for ejendommen.
- Der eksisterer ikke nogen
lokalplan for ejendommen,
som hidtil har været brugt
til institutionsformål. Så
vidt vi har forstået, vil man
ændre anvendelsesformålet
fra institution til skole, man
vil gerne udvide byggemassen med flere bygninger, og
der vil komme flere børn,
end da der var institution.
- På den baggrund vurderer vi, at der er brug for en
planproces, som tilgodeser
den almindelige demokratiske proces med blandt andet
høring blandt borgerne, siger Pia Larsen Weirum, leder af Plan og Byg i Halsnæs
Kommune.

Kan blive udskudt et år
Lykkedes det ikke Skolen
ved Havet at ændre administrationens opfattelse, må
skolen højest sandsynligt
udskyde sin skolestart et år.
Det erkender skolens bestyrelsesformand, og Steffen
Jensen har også svært ved at
se, at lokalplanen kan nås til
en ny skolestart.
- Normalt tager det
seks-otte måneder at få en
lokalplan i gennem inklusiv høringsfase. Det bliver
en udfordring at nå. I følge
kommunens administration bliver det svært at få ændret til august. Det kræver
i hvert fald, at vi er hurtigt
ude, siger Steffen Jensen.
kdd

Samlet byråd bag folkeskolen
SKOLE: Socialdemokratiske forslag fik
fuld opbakning.
HALSNÆS: - Jeg nyder det,
udbrød Kirsten Lauritsen
(S) på tirsdagens byrådsmøde, da det samlede byråd for
anden sag i træk stemte for
et socialdemokratisk skoleforslag.
Kort forinden havde hun
som en anden sportsudøver
begge tommelfingre i vejret,
da byrådet ligeledes med 21
stemmer mod nul besluttede at afsætte penge til den
færdiggørelse af Hundested
Skole Lerbjerg, som specielt
Kirsten Lauritsen havde
kæmpet for.
Senest i december nedstemte flertallet af Venstre
og Dansk Folkeparti det
samme forslag om at finde
2,7 mio. kr., så en førstesal
på 500 kvadratmeter kunne
færdiggøres i forbindelse
med samlingen af Hundested Skole på Lerbjerg-matriklen, men forleden lød der
andre toner.

- Venstre har før været
tilbageholdende af økonomiske hensyn, men nu er
situationen en anden med
en bedre økonomi, så vi kan
tilslutte os med store glæde, sagde ordfører Michael
Thomsen (V).
Også Gitte Hemmingsen
(DF) gav udtryk for, at hun
var utrolig glad for, at førstesalen blev lavet - efter at DF
havde stemt imod sammen
med Venstre for bare tre måneder siden.

»

Vi er igang med en
fælles proces, hvor alle
partierne er med om et
oplæg til en fælles aftale. Der er forhandlinger
igang.
Steen Hasselriis(V),
borgmester,
Halsnæs Kommune

log på skoleområdet havde
fået Venstre til også at ændre synspunkt i denne sag
- med henvisning til at man
var indstillet på at nå brede
forlig. Reelt risikerede Venstre og Dansk Folkeparti
også at komme i undertal i
byrådssalen på skolespørgsmålene, efter at Alternativets Qasam Ahmad har
overtaget pladsen i byrådet
fra Venstres Hanne Kjær
Knudsen.

Ikke valgtema
Ekstra 0.klasser
Kirsten Lauritsen fik anerkendende ord for sin udholdenhed, og det lykkedes også
Socialdemokratiet at overbevise det samlede byråd
om, at der skal oprettes to
ekstra 0.klasser i Melby og
Ølsted, således at man undgår klasser med 27-28 elever
og at henvise enkelte børn til
at måtte starte på Enghave/
Magleblik, selv om deres ønske var Melby/Ølsted.
De ekstra klasser sikrer
også, at nytilflyttede til Melby- og Ølsted-området kan få

deres børn på den nærmest
liggende skole. Pengene til
de ekstra klasser hentes fra
faglighedspuljen. Da forslaget fra Socialdemokraterne
blev fremsendt til Udvalget
for Skoile, Familie og Børn,
udtrykte den ny formand for
udvalget Michael Thomsen
sin undren og anførte, at det
kun var meget få, der ikke
havde fået deres førsteønske
opfyldt.
Men de seneste ugers dia-

En bred aftale på skoleområdet var netop hvad borgmester Steen Hasselriis
(V) gav udtryk for, at han
ønskede, da han i oktober i
forbindelse med vedtagelsen
af budgettet lancerede nyheden om igangsætning af en
ny gennemgribende dialog
om skolerne.
Det første resultat af det,
så man også på tirsdagens
byrådsmøde, da der ligeledes var fuld enighed i byrådet om de syv første justeringer på skoleområdet i forhold til, hvad der tidligere er

vedtaget lokalt som følge af
folkeskolereformen.
De syv løsningsforslag
lemper kravene og giver de
enkelte skoler friere tøjler.
De blev ligeledes vedtaget
med samtlige 21 stemmer,
hvorved byrådet levede op
til borgmesterens indledende opfordring:
- Vi er igang med en fælles
proces, hvor alle partierne
er med om et oplæg til en
fælles aftale. Der er forhandlinger igang, sagde Steen
Hasselriis og opfordrede byrådsmedlemmerne til »ikke
at klatre op i træerne, men
blive på jorden og ikke tale
sig fra hinanden«.
Borgmesterens intension
er klart, at folkeskolen ikke
skal være et valgtema, og at
man derfor bliver enige om
samlede løsninger inden
sommerferien, hvor nogle
beslutninger træffes i byrådet, andre ude på skolerne
og atter andre af kommunens skoleledelse på rådhuset.
njl

