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FREDAG
09.00-12.00: Frederiksværk-

hallen: Seniorbadminton 
ved Senioridræt på Hals-
næs

09.30: Poppelhuset ved Hun-
dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle

09.30: Gangforeningen Krud-
tuglerne, Syrevej 25, Fre-
deriksværk: Ti kilometers 
stavgang og alm.gang

09.30-11.30: Ølsted IF: Kroket
10.00-16.00: Paraplyen, Frede-

riksværk: Kreative fredage
12.30-16.00: Paraplyen, Frede-

riksværk: Whist
20.00: Gjethuset, Frederiks-

værk: Michael Falch & Dét 
Band

LØRDAG 
09.00-22.00: Rådhussalen, 

Frederiksværk: Lions Keg-
leturnering

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

10.00-13.00: Tollerupvej 6, 
Melby: Kræmmerkælderen 

åben
11.00: Frederiksværk bibli-

otek: Guleroden der ikke 
ville op, børneteater

11.00-13.00: Kældergalleriet, 
Torup: Fernisering, Lars 
Feilberg 

13.00: Paraplyen, Frederiks-
værk: Bio »Zorba Græke-
ren«

14.00-16.00: Ågalleriet, Fre-
deriksværk: Fernisering, 
Bjørn Nørgaard-værker

17.00: Halsnæs Bryghus, 
Hundested: Tøseaften på 
Bryghuset

Museer
Palæet, Torvet, Frederiks-

værk
Åbent tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER

FREDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
17.00: Mesteren
18.50: Logan - 2D
21.15: La La Land

LØRDAG
KOSMORAMA

Frederiksværk
11.20: LEGO Batman Filmen - 

2D - dansk tale
13.15: Vaiana - dansk tale - 2D
15.15: Alle for tre
17.00: Mesteren
18.50: Logan - 2D
21.15: La La Land

Arresøparken, Frederiks-
værk: Halsnæstæppet 
udstilles

Frederiksværk bibliotek: 
Halsnæs Kunstforening 
udstiller værker

Fyrgården, Hundested: 
Evelyn Mittmann, 4. feb-5. 
marts. Tors-søn. kl.13-16. 

Kældergalleriet, Torup: 
Lars Feilberg, fra lørdag 4. 
marts, adgang i Brugsens 
åbningstid: ma-to 9-17.30, 
fre 9-19, lørdag 9-14.

Vinderød Kirkegård: Udstil-
ling af gravstensarbejder og 
skulpturer.

Ølsted kro: Skulpturpark, 
Misja Kristoffer Rasmussen

Ågalleriet, Frederiksværk: 
Bjørn Nørgaard, grafiske 
værker. 4.-25. marts, tors-
søn. 

TID OG STED

HALSNÆS: Dansk Vandre-
laug snører støvlerne den 
9. marts og inviterer på 
vandretur i Halsnæs’ na-
tur. Turen, som er på otte 
kilometer, når vindomsuste 
udsigtspunkter og små lune 
skove.

Tilmelding er ikke nød-
vendig, men man kan ringe 
til turlederne, hvis man vil 
vide mere, ellers møder man 
bare op på Vibehus station 
kl. 14:02. Turen er planlagt 
til at være færdig cirka kl. 
16.30. 

Det koster 20 kroner at 
deltage, mens medlemmer 
slipper med 10 kr. Vandre-
lauget anbefaler, at man selv 
medbringer forfriskning til 
pausen i det fri.

Vandretur fra 
Vibehus

LYNÆS: Dansk SøRedning-
Selskab (DSRS) Lynæs og 
Sejlerskolen Sejlklubben 
Lynæs har indgået et fast 
samarbejde for at højne 
kendskabet til sikker sejlads 
hos både kommendere og ru-
tinerede sejlere. 

I 2016 oprettede DSRS Ly-
næs et hold til Dueligheds-
prøven, hvortil elever fra 
Sejlerskolen blev inviteret. 
Derudover oprettede DSRS 
en studiegruppe og i et sam-
arbejde imellem DSRS og 
Sejlerskolen, blev der af-
holdt to kurser til erhvervel-
se af Speedbådscertifi kat. 
De tiltag fortsætter i 2017.

Samarbejde om 
sikker sejlads

PLEJE: Alzheimer-
foreningen mener 
Halsnæs Kommune 
overtræder lovgiv-
ning. Borgmester 
præciserer udtalel-
se.

HALSNÆS: Udtalelsen fra 
borgmester Steen Hassel-
riis (V) i Frederiksborg 
Amts Avis torsdag om at »få 
klippet negle er ikke en del 
af den pakke, man køber på 
plejehjemmet« har fået di-
rektøren for Alzheimerfor-
eningen i Danmark Nis Pe-
ter Nissen til at reagere.

- Dette er i direkte i strid 
med Servicelovens bestem-
melser i §83, hvilket An-
kestyrelsen slog fast i en 
principafgørelse nr 33-16 
om fodpleje - fodbehandling 
- personlig pleje, af 23. juni 
2016, siger Nis Peter Nissen.

Baggrunden for sagen er 
omtalen i Frederiksborg 
Amts Avis af, at Frederiks-
værk-borgeren Flemming 
Hansen betaler et privat ple-
jefi rma for hver dag at kom-
me en time på Arresø Pleje-
center Løvdalen for at give 
Flemming Hansens 90-årige 
mor, der lider af alzheimer, 
omsorg og pleje. 

I følge Halsnæs Kommune 
og borgmesteren udfører det 
private fi rma Estrids Pleje 
ikke serviceydelser, som 
skulle være dækket af ple-
jecentret. Men det mener di-
rektøren for Alzheimerfor-
eningen altså er tilfældet på 
baggrund af borgmesterens 
udtalelse, og Nis Peter Nis-
sen opfordrer derfor Flem-
ming Hansen til at sende en 
klage.

Får klippet negle
Efter reaktionen fra direk-
tøren for Alzheimerforenin-
gen lyder det nu således fra 
borgmester Steen Hassel-
riis:

- I forbindelse med in-
terviewet i Frederiksborg 
Amts Avis om servicen på 
vores plejecentre udtalte 
jeg mig måske lidt upræcist 
ved at sige, at negleklipning 
ikke er en del af den service, 

vi yder. Det er ikke dækken-
de for praksis. Beboerne på 
vores plejecentre får såle-
des klippet negle på hænder 
og fødder med mindre de er 
nedgroede, eller vedkom-
mende har diabetes, hvor 
det i henhold til reglerne 
skal håndteres af en fagpro-
fessionel. Derimod lægger vi 
ikke neglelak og så videre, 
hvis en borger ønsker dette. 

Konstant kamp
Ankestyrelsens princi-
pafgørelse, som Nis Peter 
Nissen henviser til, siger: 
»Kommunen skal tilbyde 
personlig hjælp og pleje til 
personer, som på grund af 
midlertidigt eller varigt 
nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige 
sociale problemer ikke selv 
kan udføre disse opgaver. 
Dette omfatter også fodpleje. 
Når der derimod er tale om 
behandling, skal udgifterne 
dækkes efter sundhedslov-
givningen og ikke efter ser-
viceloven.«
- Vi er i en konstant kamp 
for at få folketinget på at hol-
de fast overfor kommuner, 
der forvalter lovgivningen 
efter eget godtbefi ndende. 
Kommuner er måske ikke 
bekendt med de principaf-
gørelser, der ligger, men 
ukendskab er ingen und-
skyldning, siger Nis Peter 
Nissen.

Svage springes over
Flemming Hansen stod ons-
dag frem i Frederiksborg 
Amts Avis og efterfølgende i 
TV2Lorry og fortalte om de 

oplevelser, han har haft på 
Arresø Plejecenter Løvda-
len, hvor hans mor har boet 
i to og et halvt år. Efter halv-
andet år og mange forgæves 
møder besluttede familien i 
juni 2016 at hyre Estrids Ple-
je til at komme en time hver 
formiddag for at tage sig af 
Flemming Hansens mor. 

Men sideløbende har fa-
milien oplevet en række 
eksempler på svigt i forbin-
delse med opgaver, som ple-
jecentrets personale skulle 
varetage, samtidig med at 
man oplever at der ikke er 
tid til at drage almindelig 
omsorg for og beskæftige be-
boerne.

Flemming Hansen konsta-
terer, at de fl este beboere på 
den afdeling, hvor hans mor 
bor, er svage og dybt demen-
te og derfor meget afhængi-
ge af personalet.

- De har ikke glæde af hin-
anden, men er små ensom-
me væsener hver for sig. En 
sådan afdeling bør tilkendes 
mere plejepersonale end en 
afdeling hvor de ældre er 
forholdsvis velfungerende. 
Ledelsen vil ikke se i øjnene, 
at plejepersonalet af forskel-
lige årsager springer per-
sonlig pleje over på de svage-
ste, der ikke protester, siger 
Flemming Hansen.

Rammer er bedre
Med henvisning til en ny 
tilsynsrapport fra Løvda-
len,  siger borgmester Steen 
Hasselriis, at han mener at  
kommunen kan være servi-
cen  i ældreplejen bekendt. 
Bl.a. er ramerne på plejecen-
trene forbedre over de sene-
re år. 

- Men vi er udfordret af, 
at der generelt er stigende 
forventninger til, hvad vi 
som kommune kan levere 
af service med de penge, vi 
har til rådighed, ligesom vi 
hele tiden er nødsaget til at 
prioritere vores samlede 
ressourcer, så der både på 
skoler, daginstitutioner og 
på ældreområdet er et rime-
ligt serviceniveau.

njl

Kommune på kant 
med serviceloven

Direktør for Alzheimerforenin-
gen Nis Peter Nissen.  Foto: Allan 
Nørregaard

SKOLE: Flertal sæl-
ger børnehave-ejen-
dom til anden side.

HUNDESTED: Der bliver ikke 
privatskole i den tidligere 
Vibehus Børnehave i Hun-
dested. Et byrådsfl ertal på 
16 mod fem besluttede på 
torsdagens lukkede møde at 
sælge den kommunale ejen-
dom til højeste bud.

- Vi har valgt den højest by-
dende, og det var ikke Sko-
len ved Havet. Der var ind-
kommet fi re bud, og der var 
en væsentlig prisforskel på 
bud 1 og 2, siger borgmester 
Steen Hasselriis (V).

Hvem der løb med det vin-
dende bud og hvad planerne 
er for den 547 kvadratmeter 
store grund er kan der ikke 
oplyses om før de endelige 
købspapirer er underskre-
vet.

Borgmesteren orienterede 
selv efter det lukkede by-
rådsmøde den fremmødte 
gruppe repræsentanter for 
Skolen ved Havet.

- Det er rigtig, rigtig ærger-
ligt. Det er rigtig ærgerligt 
for kommunen og for børne-
ne, men vi er ikke slået ud, 
og vi mødes igen snarest, 
siger bestyrelsesformand 
Søren Jensen.

Skuffede børn
- Det er trist, vi skal hjem 
til nogle skuff ede børn, der 
havde glædet sig til den ny 
skole, og samtidig siger man 
nej til en mulighed for at til-
trække nye familier til kom-
munen, lød det fra foræl-
drerepræsentanterneMette 
Sofi e Haulrich og Gitte Sig-
lev, som henviste til de høje 

klassekvotienter på kom-
munens skoler og de mange, 
som søger til privatskoler 
udenfor kommunen, samt 
til at der på Hundested Sko-
le fortsat er problemer med 
PCB og at skolen på skære i 
medarbejderantallet for at 
spare 2,5 mio. kr. som Frede-
riksborg Amts Avis kunne 
fortælle i sidste uge.

Borgmester Steen Hassel-
riis kan ikke umiddelbart 
pege på andre kommunale 
bygninger, der kunne kom-
me i spil til at huse Skolen 
ved Havet, der har over 60 
indtegnede elever, som sta-
dig håber at kunne begynde 
på skolen efter sommerferi-
en. Men han opfordrer ini-
tiativgruppen til at komme 
med forespørgsler.

De 16 som stemte for at 
sælge til højest bydende 
var Venstre og Socialdemo-
kratiet sammen med Lisbet 
Møller fra Enhedslisten og 
byrådsdebutanten Qasam 
Ahmad (Alternativet). Imod 
stemte de fi re fra Dansk 
Folkeparti, der har bakket 
op om Skolen ved Havet, og 
Anja Rosengreen (SF). 

- At nogen vil åbne deres 
egen skole, er en mulighed i 
Danmark, som vi i SF tradi-
tionelt har anerkendt, siger 
Anja Rosengreen, der stille-
de forslag om at byrådet afl y-
ste udbuddet og i stedet sat-
te ejendommen til salg hos 
ejendomsmægler til den pris 
kommnens ejendomscenter 
i april 16, har anslået værdi-
en til. 

Dette blev kun støttet af 
Enhedslisten og Alternati-
vet, og herefter stemte fl er-
tallet for salget til anden 
side.

njl

Privatskole 
giver ikke op

Søren Jensen, bestyrelsesformand for Skolen ved Havet.           Foto: NJL


