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TID OG STED
TIRSDAG
08.00: Gjethuset, Frederiksværk: Frederiksborg Amts
Avis Erhvervsmøde
09.30: Poppelhuset ved Hundested Hallen: Ældresagens
stavgang for alle.
09.30: Syrevej 25, Frederiksværk: Krudtuglernes stavgang og alm. gang
10.30: Frederiksværk kirke:
Babysalmesang
12.30-16.30: Ølsted IF: Krocket
13.30: Karl-e, Frederiksværk:
Demenscafé
14.00: Paraplyen, Frederiksværk: Tirsdagskaffe.
14.00-21.00: Poppelhuset, Hundested: Folkedans
16.30: Torup Sogns Sognegård: Teaterkursus
18.30: Rådhuset, Frederiksværk: Byrådsmøde
19.00: Torup Sogns Sognegård: Studiekreds
19.30: Støbeskeen, Frederiksværk: Premiere »Min kone
spøger«
19.30: Torup kirke: Gudstjeneste
20.00: Karl-e, Frederiksværk:
Højtlæsning for voksne

ONSDAG
10.30-12.00: Paraplyen, Frederiksværk: Ældresagens
IT-Café
13.00: Paraplyen, Frederiksværk: Foredrag om Edith
Piaf
16.30-21.00: Poppelhuset, Hundested: Linedance
17.00-18.00: Lynæs kirke: Børnegudstjeneste
19.30: Strandgården, Hundested: Debat om Kristendom
20.00: Gjethuset, Frederiksværk: Everybody’s talking
Museer
Palæet, Torvet, Frederiksværk . Tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER
TIRSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
10.00 og 19.30: Skønheden og
Udyret - org. tale - 2D
17.15: Kærlighed kender ingen
grænser

ONSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
17.15: Kærlighed kender ingen
grænser
19.30: Skønheden og Udyret
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Vidt omkring på lang dagsorden
BYRÅD: Fem sager
fra partierne på
aftenens byrådsmøde. Om skoler,
ejendomssalg og
RoundUp.
HALSNÆS: Der er langt mere
end tilladelse til at fælde et
æbletræ på byrådets dagsorden tirsdag aften! Blandt
hele 32 sager på den åbne del
af mødet er der fem punkter, som partier har ønsket
på dagsordenen så at sige
»udenom systemet«, hvor en
sag udarbejdes i forvaltningen og sættes i udvalgsbehandling.
Socialdemokraterne har
tre forslag, hvor to som tidligere omtalt vedrører skolesager, og desuden har SF og
Enhedslisten hver ønsket et
punkt på dagsordenen.

fra Halsnæs Kommune er i
øvrigt meldt til 0.klasser på
privatskoler i eller udenfor
kommunen.

Mange andre sager

Alternativets Qasam N. Ahmad har fået plads i byrådet mellem Mette Kjerulf-Jensen (V) og Helge Friis (S).
Efter det korte, ekstraordinære møde 2. marts venter i aften en lang dagsorden.
Foto: Niels J. Larsen

Laveste pris
Anja Rosengreen (SF) ønsker ændringer i kommunale ejendomshandeler. Det
sker med baggrund i den
seneste behandling af salget af Vibehus Børnehave,
hvor byrådsflertallet valgte
et bud der var højere end det
som privatskolen Skolen ved
Havet havde indgivet. SF
foreslår at der ved fremtidig
salg af kommunale ejendomme på forhånd fastsættes en
kendt laveste salgspris.
»Ved en kendt laveste
salgspris er forventningerne hos borgere og bydere
afstemt på forhånd, og ingen spilder unødig tid med
udbud, der ikke matcher
det politiske ønske,« skriver
Anja Rosengreen i forslaget om mere gennemsigtige
ejendomshandler.
I øvrigt er der tre nye ejendomssager på det lukkede
del af tirsdagens byrådsmøde, der holdes forud for
det åbne møde, som starter
kl.18.30.

»

RoundUp indeholder glyphosat der er
kræftfremkaldende og
man har det mistænkt
for at være hormonforstyrrende.
Lisbet Møller (EL)

Forbud mod RoundUp
Enhedslisten stiller forslag
om at Halsnæs kommune
forbyder brug af ukrudtsmidlet RoundUP på alle sine
jorde og ejendomme, herunder i sommerhusområder og
nyttehaver som kommunen
ejer og i projekter hvor der
sker bekæmpelse af invasive arter.
- RoundUp indeholder

glyphosat der er kræftfremkaldende og man har det
mistænkt for at være hormonforstyrrende så pigerne går tidligere i pubertet,
unge piger går i overgangsalderen og hvert 10. drengebarn fødes med misdannede
kønsorganer, skriver Lisbet
Møller på Facebook om forslaget.
Enhedslisten foreslår videre at der iværksættes en
kampagne for at få landbrug
og parcelhusejere til at undlade at bruge RoundUp med
glyphosat. RoundUp kom på
Arbejdstilsynets kræftliste
i 2015.

To skolesager
To sager fra Socialdemokratiet blev behandlet på
seneste møde i Udvalget for
Skole. Familie og Børn, og
de havner nu i byrådssalen
uden der på forhånd er taget
stilling til dem under udvalgsarbejdet. Det handler
om færdiggørelse af Hundested Skoles 1. sal, som man

tidligere har stillet forslag
om, og omkring oprettelse af
ekstra 0.klasser efter sommerferien.
I forbindelse med opbygningen af Hundested Skole
Lerbjerg, som eleverne fra
Storebjerg skal flytte til efter sommerferien, foreslår
man en omprioritering af
anlægsprojekter,
således
at der bruges 2,7 mio. kr. på
færdigindretning af skolen.
Det forslag er tidligere blevet stemt ned af Venstre og
Dansk Folkeparti, men kan
nu blive vedtaget af et nyt
flertal efter at Venstre har
mistet en plads i byrådet til
Alternativet.
Videre foreslår Socialdemokratiet at der oprettes
ekstra 0.klasser på Melbyog Ølsted skoleafdelinger,
således at alle får deres første-ønske opfyldt. Blandt 192
indskrevne nye 0.klasse-elever på de kommunale skoler har ni ikke fået opfyldt
deres førsteønske og flyttes
til en anden skole. 70 børn

Den tredje sag fra den socialdemokratiske gruppe har
været forbi Økonomiudvalget og handler om kommunens tekniske servicemedarbejdere. I budgetaftalen
for 2017 mellem Venstre
og DF blev der lagt op til
en effektivisering på organiseringen af de tekniske
servicemedarbejdere, men
denne er tilsyneladende nu
opgivet.
Socialdemokratiet ønsker
vedtaget at sagen afsluttes
og ikke indgår i arbejdet til
kommende budgetlægning.
Blandt mange andre punkter på den lange dagsorden
- 73 sider - til aftenens møde
er bl.a. første del af løsningsforslag omkring folkeskolen
efter den dialogproces, som
borgmester Steen Hasselriis
(V) satte igang i efteråret.
Her er der opnået bred enighed om flere ændringer i udvalgsarbejdet.
Videre skal byrådet snakke busruter, cykelstier, støjniveau i Gjethuset, kommuneplantillæg for Kregme
skole, ny fysisk helhedsplan
for Degnebakken i Hundested m.v. Og så skal man som
avisen kunne fortælle i sidste uge altså også tage stilling til fældning af et ellers
bevaringsværdigt æbletræ
på Havnevej 1 i Frederiksværk.
Den omfattende dagsorden
skyldes bl.a. at der ikke var
byrådsmøde og udvalgsmøder i februar måned.

njl

Hjertestarter ved
frivilligcenter
FREDERIKSVÆRK: Hjerteforeningen Halsnæs har fået
opsat en hjertestarter ved
Frivilligcentret i Skoldborg
på Valseværksstræde i det
centrale Frederiksværk.
Tidligere har hjertestarteren været placeret udenfor
Frederiksværk Kirke, men
her blev den desværre udsat for hærværk og derfor
nedtaget for ca. halvandet
år siden, da menighedsrådet
ikke ønskede den opsat igen.
- Vi har vi fået en ny til en
lavere pris, og det er lige sagen at den placeres her, hvor
der færdes mange mennesker og bor mange omkring,
siger Conny Laursen, for-

mand for Hjerteforeningens
Halsnæsafdeling.
Kommunens
ejendomsservice har været behjælpelig med opsætning af den
ny hjertestarter, hvor man
har kunne genbruge kassen
fra den som sad på kirken.
Hjertestarteren er placeret
i hjørnet til højre for indgangsdøren til Skjoldborg.
Hjerteforeningen har for
nylig afholdt kursus i brugen af hjertestarter med omkring 15 deltagere. Er man
interesseret i at komme på
kursus, kan man kontakte
Conny Laursen på 42238691
for nærmere info.
njl

Leder af Frivilligcentret Lea Schønberg og Conny Laursen fra Hjerteforeningen ved hjertestarteren på
Skjoldborg.
Foto: Niels J. Larsen

