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Hilser initiativ til
ny privatskole
velkommen
Debat

Politikerne i Halsnæs bør ikke skele til ViaTrafiks trafikanalyse i følge bestyrelsesformanden på Hundested Havn.

Foto: Niels J. Larsen

Havn fortsætter trafik-kritik:
Brug den korteste vej
TRAFIK: ViaTrafiks
analyse bliver ikke
vel modtaget på
Hundested Havn.
HUNDESTED:
Hundested
Havn melder sig nu i koret,
som har en mening om ViaTrafiks trafikanalyse i Hundested. Analysen kommer
med tre forslag til, hvordan
havn og by kan bringes tættere sammen og afviser samtidig, at Fjordvej er egnet til
den tunge trafik, som skal til
havnen.
Det er konklusionen om
Fjordvej, der bringer havnen på banen.
- Vi mener man bør se på,
hvad der er den korteste
vej. Det mener jeg er et godt
argument. Hver lastbil vil
kører 1,6 km mindre, når
de skal på Hundested Havn,
hvis de kører direkte af

Fjordvej. CO2-udslip og den
korteste vej til målet betyder så meget i alle andre
byer - men åbenbart ikke i
Hundested, siger Børge Larsen, bestyrelsesformand i
Hundested Havn.

Værdiløs rapport
Dansk Folkeparti nægtede
på et møde i miljø- og teknikudvalget at tage rapporten
til efterretningen. Udvalgets formand, Walther Christophersen(DF), kaldte den
efterfølgende spild af penge
- en kommentar som både
Halsnæs Kommunes leder
af projektet, ViaTrafik samt
udvalgsmedlemmer
fra
Venstre og Socialdemokratiet senere gik i rette med.
Men havnens bestyrelsesformand er enig med Dansk
Folkeparti.
- Når jeg læser det, de har
skrevet, mener jeg ikke, at

det er papiret værd, de har
trykt på. Politikerne bør
se bort fra den, siger Børge
Larsen.
- Vi har fra havnens side
snakket i telefon med ViaTrafik i ti minutter, men
der har ikke været afholdt
et eneste møde. Det er underligt, at man kan sige sådan en rapport er god. Jeg
mener, at politikerne bør se
bort fra rapporten.

Tænker fremad
Børge Larsen hæfter sig
ved, at Fjordvej blev brugt
i 30 år som adgangsvej til
færgerne, og at det dengang
fungerede trods stor trafik.
Fjordvej blev først droppet,
da der blev anlagt børnehave i området, men den er nu
væk.
Analysens løsning om at
køre den tunge trafik ad
Læssevejen får hårde ord

med på vejen.
- Rapport viser trafikken
hen ad Læssevej og ned ad
Jernbanegade. De må have
slugt noget forkert, og jeg
måtte læse det et par gange.
- Det er i hvert fald ikke
havnens ønske. Jeg forstår
ikke, at man ikke imødekommer os mere og får lavet
en direkte adgangsvej. Det
vil også komme de handlede
i byen til gode. I øjeblikket
leder man trafikken uden
om handelsgaden, og det
kan ikke være rigtigt, at vi
skal fortsætte med det.
- Med et arktisk center og
boliger på nordhavnen på
vej, vil der kun blive flere biler i Hundested. Derfor er vi
nød til at tænke frem - ikke
kun lave lappeløsninger, siger Børge Larsen.
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Over 100 til skolemøde
HALSNÆS: Folkeskolen i
Halsnæs er i forandring.
Borgmester Steen Hasselriis (V) satser på at der i løbet af foråret kan indgåes et
nyt bredt forlig, der udstikker retningslinjen for folkeskolen fremover, således
at skoleområdet ikke ender
som det store valgkamptema, når der til november er
byrådsvalg.
På torsdag lyder spørgsmålet konkret »Hvad skal
vi med skolen? - i Halsnæs«.
Over 100 er tilmeldt for at
høre Per Schultz Jørgensen - professor og tidligere

formand for Børnerådet holde foredrag med efterfølgende debat på Hundested
Skole Lerbjerg kl.19-21. Debatmødet er et samarbejde
mellem Skolebestyrelserne
i Halsnæs, Folkekirkens
skoletjeneste - Frederiksværk Provsti, BUPL - Nordsjælland og Halsnæs Lærerkreds.
Mødet vil bl.a. vende følgende emner: Hvad skal
folkeskolen give eleverne
med i rygsækken? Hvordan
forbereder vi bedst muligt
vores børn på den omskiftelige verden, de vokser op i?

Hvordan udvikler vi børns
og elevers dømmekraft og
livsmod, deres tro på egne
evner, så de er klar til verden i morgen? Hjemme - og
i skolen?
Per Schultz Jørgensen
sætter i sit foredrag »Styrk
dit barns karakter« fokus
på børns karakterdannelse.
Børn danner ikke sig selv,
det er de voksnes ansvar, de
voksne er ifølge Per Schultz
Jørgensen forældre, vejledere, pædagoger og lærere. I foredraget giver han
et historisk tilbageblik på
udviklingen bag det sam-

fundsmæssige opbrud, hvad
karakterdannelse overhovedet er. Det gode børneliv –
hvilke personlige forudsætninger skal børn tilegne sig.
Kernefamilien under forandring. Politikernes ansvar,
hvordan en børnevision kan
tage karakterdannelsen alvorligt. Foredraget bygger
på en optimistisk grundopfattelse af, at man kan gøre
langt mere, end man selv
tror. Det kan man både som
forældre, som professionelle
og som samfund.
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»Skolen ved havet« er
et nyt tiltag til en ny privat skole i Hundested. På
vegne af De Konservative
vil vi hilse dette initiativ
meget velkommen, og
bakke op omkring denne
nye skole i kommunen.
Visionen for skolen virker spændende og noget
vi har brug for, godt hvis
vi i en og samme kommune ville kunne tilbyde
differentieret skoletilbud
blandt privatskoler.
Byrådet har i denne
forbindelse valgt at afvise at ville sælge dele af
Storebjergskolen, dette
af frygt for at man ville
rømme Hundested skole.
Lige på dette punkt må
jeg stille mig en smule
uforstående overfor denne beslutning, udgangspunktet må jo være at
forældre får så mange
valgmuligheder
som
muligt for dem og deres
børn, om man så besværliggøre oprettelsen af
skolen ved at placere denne andetsteds i kommunen virker for mig meget
uforstående,
ligesom
udmeldingen om at man
fra kommunens side ikke

ønsker at bakke op om
skolen, »men ej hellere
ønsker at sætte en kæp i
hjulet for skolen«.
Hvis man i denne sammenhæng kigger nærmere på antallet af privatskole-elever i Halsnæs
kommune, så kan man i
denne forbindelse se, at
vi mangler lokale tilbud
til
privatskole-elever.
Samlet set har vi i tal fra
2015 omkring 700 privatskoleelever i kommunen,
af disse pendler omkring
halvdelen ud af kommunen, dvs. omkring 350
privatskolebørn,
som
ikke kan finde tilbud i
kommunen, som dækker
deres forventninger.
Med dette som udgangspunkt så burde der
være muligheder for at
tiltrække en del elever
og få oprettet endnu en
privatskole, og så rent geografisk en skole placeret
i den anden ende af kommunen.
Konservative vil ønske »Skolen ved Havet«
meget velkommen og vil
bakke op omkring denne.

Kim Jensen
spidskandidat for
konservative til KV17

Kunsten at integrere
en dansker
FREDERIKSVÆRK: Kunsten
at integrere en dansker – er
et foredrag om liv i etnocentriens tegn. Det sker den 30.
januar klokken 18 på Frederiksværk Bibliotek.
I foredraget går journalist, skuespiller og debattør
Fadime Turan med humor
og engagement i kødet på
integrationsdebatten og de
”gamle” og ”nye” danskere.
Fadime Turan fortæller
om at vokse op i Roskildes
svar på Gazastriben. Om at
være det eneste indvandrer-

barn i sin klasse. Om at have
en far, der taler dårligere
dansk end Prins Henrik.
Om at være skuespiller og
kun blive castet til at spille
undertrykt slørkvinde eller terroristsympatisør. Og
om at finde en ny identitet i
København hvor alle er indvandrere - selv jyderne.
Kunsten at integrere en
dansker er et oplæg til debat
og en opfordring til samtale
og lydhørhed i integrationsdebatten.
Foredraget er gratis og arrangeret af Lektiecaféen.

Fadime Turan holder foredrag på Frederiksværk Bibliotek.

