
SEK TION 2  GRIBSKOV

Debat

Helsinge har fået sig en ny 
højhusby lige ved siden af 
Rådhuset - den såkaldte 
Møllebakken.

Jeg har fulgt byggeriet 
det sidste års tid, og sjæl-
dent har jeg set noget

Så trist
Så gråt i gråt
Så tæt bygget
Og med så lidt appel
De sand- og jordfarvede 

sten udstråler ren tristes-
se. Husblokkene ligger 
så tæt, at man tror, det er 
løgn. Man kan bo i et hus 
og række hånden ud til 
genboen i nabohuset og 
næsten nå hinanden. Me-
get lys eller sollys kommer 
der ikke ned imellem her. 
Og ruttet med altanerne 
har man virkelig heller 
ikke. Mange lejligheder, 
der vender hos vest, er 
uden altaner. Forstå det, 
hvem der kan i disse tider 
med ellers stor anvendelse 
af altaner i nybyggeri.

Mit spørgsmål er til byg-

herrer og til beslutnings-
tagerne i kommunen: Er 
dette virkelig jeres vision 
for det nye Helsinge? Hvis, 
så må I gerne nytænke me-
get snart og ikke fremover 
presse så meget sammen 

på så lidt plads med så rin-
ge et resultat og med så lidt 
appel til eventuelle beboe-
re. 

Jeg græmmer mig, når 
jeg passerer Helsinges nye 
højhusby Møllebakken.

 

Peter Olesen, forfatter, 
journalist og arkitektur-

skribent
Vejby Strand
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Tirsdag
09.00-10.00: Qi Gong Natur-

gong/træning der fjerner 
smerter i hel kroppen. 10.00-
11.00: Qi Gong 10 bevægel-
ser/aktiv meditationder 
smidiggør hele kroppen. 
13.00-16.00: Slægtsforsk-
ning.

10.00: Gribskov Kultursal: 
Sværdet i stenen

17.00: Gilleleje Bibliotek: Tid 
spræller som fisk

19.00: BLIK Græsted Biblio-
tek: Beethoven fejres med 
koncert

19.00-20.00: Kongernes Ferie-
park: Foredrag med fiskein-
struktør Bo Rønholt Frier

19.30: Glimt, Græsted: Guds-
billedet set gennem Marias 
lovsang

Onsdag
12.00-14.00: Frivilligcenter 

Græsted: IT café 16.00 
- 19.00: Frivillig Flygtnin-
gehjælp 

10.00-12.00: Frivilligcenter 
Helsinge: IT Café. 10.00-
14.00: Åbent i Byttebiksen.

Gilleleje Bio
Tirsdag
15.00 Den Sorte Jord (Senior-

bio)
15.00 I Walk (dokumentar)
17.30 Far til fire og vikingerne
17.45 The Witches
20.00 Erna i Krig
20.10 Madklubben

Onsdag 
14.50 Druk (tekstet)
15.00 Erna i Krig (tekstet)
17.30 Far til fire og vikingerne
17.45 The Witches
20.00 Erna i Krig
20.10 Madklubben (tekstet)

Tisvilde Bio
Tirsdag
19.00 Dybhavet – nyt fra 

en ukendt verden (Li-
ve-streamet foredrag)

Onsdag
20.00 Erna i Krig

HJEMMEGÅENDE: 
Corona har gjort 
mange indbrudsty-
ve arbejdsløse, viser 
nye tal.

Af Jeppe Helkov

GRIBSKOV: Der er ikke meget 
positivt at sige om corona, 
men en enkelt god ting er der 
tilsyneladende kommet ud 
af de mange måneder med 
hjemmearbejde hos en stor 
del af befolkningen: 

Indbrudstallene i Gribs-
kov bliver ved med at rasle 
ned.

Store fald
Mens der i tredje kvartal 
af 2019 blev anmeldt 40 ind-
bruddet, er tallet for i år kun 
31. 

I 2018 var der i juli, august 
og september hele 90 ind-
brud.  

Det svarer til, at der i tred-
je kvartal de seneste to år er 
sket et fald i antallet af ind-
brud på 65,5 pct. i Gribskov. 

På landsplan har der de se-
neste tre måneder været 763 
indbrud færre end samme 
periode sidste år. Det viser 
tal fra Danmarks Statistik.

’Glædeligt’
Hos Bo trygt, som TrygFon-
den, Foreningen Realdania, 

Videncentret Bolius og Det 
Kriminalpræventive Råd 
står bag, glæder man sig 
over udviklingen.

- Vi ved fra TrygFondens 
tryghedsmåling, at indbrud 
er en væsentlig årsag til 
utryghed, og at utrygheden 
hos den enkelte meget natur-
ligt stiger, jo flere indbrud 
vedkommende oplever. Det 

er derfor meget glædeligt, 
at indbrudstallet i Danmark 
fortsætter med at falde – 
også selvom en del af udvik-
lingen nok skal tilskrives, at 
danskerne har været mere 
hjemme end normalt det se-
neste halve år på grund af 
COVID-19, siger Britt Wen-
delboe, programchef hos Bo 
trygt i en pressemeddelelse. 

Laura Bjerre, der også 
er en del af Bo Trygt, peger 
dog på, at mange danskeres 
hjem stadig er for dårligt 
sikrede mod indbrud. For 
eksempel har kun 12. pct. 
mere end en lås på hoveddø-
ren, og det er for lidt, mener 
hun.

- Antallet af indbrud er væ-
sentligt højere i Danmark 

end i vores nabolande. Det 
kan hænge sammen med, at 
mange danske boliger ikke 
er godt nok sikrede mod ind-
brud. Desværre tror rigtig 
mange, at deres hjem er sik-
ret tilstrækkeligt, men vir-
keligheden viser, at de kan 
gøre langt mere for at sikre 
døre, låse og vinduer, siger 
hun.

Nye indbrudstal: Antallet  
rasler ned i Gribskov
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Trist og gråt byggeri midt i Helsinge

Sjældent har jeg set noget 
så trist, skriver Peter Olesen 
om Møllebakken i Helsinge. 
Foto: Lars Christiansen
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LIVREDNING: Til 
næste sommer vil 
Den Nordsjælland-
ske Kystlivrednings-
tjeneste sætte et 
pilotprojekt igang 
med frivillige dro-
neoperatører, som 
kan holde øje med 
strande uden livred-
derposter.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Når der ikke er en 
kystlivredder i nærheden, 
kan en drone måske hjælpe 
med at forhindre, at der sker 
drukneulykker. Det mener 
man hos Den Nordsjælland-
ske Kystlivredningstjeneste 
og Rådet for Større Bade-
sikkerhed som sammen har 
sat sig for at sætte droner 
ind livredningstjenestens 
arbejde. Fra næste år vil liv-
redningstjenesten i første 
omgang som et pilotprojekt 
hyre frivillige droneopera-
tører til at sætte en overvåg-
nings-og redningsdrone i 
luften langs stranden.

- Vi sætter ind med dro-
nelivredning fra næste år. 
Man behøver ikke være en 
dygtig svømmer for at være 
med. Det kan også være folk 
med handicap eller seniorer, 

der har lyst til at bruge tid på 
dette og komme ud i naturen 
på den måde. Det må gerne 
være nogen, der har et ønske 
om at gøre en forskel og som 
synes, at teknik er spænden-
de, fortæller cheflivredder 
John Mogensen, som peger 
på, at projektet vil koste 
80.000 kroner.

Han forklarer, at man i 
første omgang skal tage et 
dronetegn, som giver lov til 
at flyve med dronen, lige-
som deltagerne skal have et 
almindeligt førstehjælps-
kursus. Dronen skal så flyve 
over de steder, hvor det er 
farligt at bade. 

- Kystredningsdroneope-
ratøren kan opholde sig i sin 
bil eller en anden bygning, 
hvor dronen så bliver sat 
op. Dronen kan også smide 
oppustelige redningsbælter 

ned, hvis nogen er i fare. På 
den måde kan vi også give 
en nøjagtig beskrivelse af, 
hvad der er sket, og hvor det 
er sket. Det er den største 
forskel, siger John Mogen-
sen.

Pilotprojekt
Planen er, at dronerne skal 
flyve over de strande, hvor 
der ellers ikke er bemandet 
med livreddere. Også typisk 
de lidt mindre badesteder, 
hvor der ikke er råd til at pla-
cere en livredder.

- Skibsreddergrunden i 
Vejby kunne være et eksem-
pel på et sted, hvor det ville 
give god mening at sætte en 
redningsdrone op. Esrum 
Sø kunne også være et godt 
bud, siger John Mogensen.

Pilotprojektet kommer i 
første omgang til at finde 

sted ved Hornbæk Plantage. 
Herfra vil operatøren skulle 
holde øje med en strækning 
på 500 meter i hver retning 
langs kysten fra denne pla-
cering.

Kystredningsdroneopera-
tørerne arbejder frivilligt, 
og indgår i et redningsdro-
neoperatørkorps der vil 
bemande forsøgsordningen 
tre uger i skolernes sommer-
ferie fra 10.00-18.00.

Formand for Rådet for 
Større Badesikkerhed, Erik 
Bech, ser et stort potentiale 
i droner som ekstra øjne for 
livredderne.

- Problemet er, at der er 
mange steder, der ikke er 
livreddere, og det er dyrt at 
sætte flere livreddere på. 
Så hvis man flyver med red-
ningsdroner kan man over-
våge stranden og slå alarm, 
siger Erik Bech.

- Der er flere steder i Jyl-
land, hvor de også har efter-
spurgt det. Men vi er nødt 
til at prøve det af først og 
skrive rapporter om det. Vi 
samarbejder med andre lan-
de også, og de bruger et lig-
nende koncept med droner i 
Australien, fortæller han.

Dronerne vil være vand-
tætte og med evne til at lan-
de på vandet. Desuden har 
de et kamera, som kan kigge 
under vandet.

Erik Bech nævner også det 
sociale aspekt i projektet.

- Vi ved, der er dygtige 

droneflyvere blandt funkti-
onsnedsatte og seniorer, der 
ikke længere er på arbejds-
markedet. På den måde kan 
de få et meningsfuldt ind-
hold i hverdagen, siger han.

Droneflyverne skal efter 
planen uddannes til foråret.

Erik Bech fortæller, at 
man er på vej med at skaffe 
midler til projektet og gerne 
hører fra andre, der kunne 
være interesserede i at bi-
drage.

Droner skal hjælpe med at 
redde liv langs Nordkysten

Livredderne kan ikke holde øje med hele Nordkysten, og derfor vil livredderne bruge droner til at hjælpe med at redde liv.  Foto: Lars Christiansen.

Droner kan til næste sommer bringes i spil langs Nordkysten som et 
supplement til kystlivreddernes arbejde. Foto: Mik

»  Dronen kan også 
smide oppustelige red-
ningsbælter ned, hvis 
nogen er i fare. På den 
måde kan vi også give 
en nøjagtig beskrivelse 
af, hvad der er sket, og 
hvor det er sket. 

John Mogensen
Cheflivredder

GRIBSKOV: unknown på Rut-
tebakken 1, Græsted, solgt 
for 2.399.000 kr. d. 27-07-2020

Fritidshus på Vildrosevej 
14, Vejby, solgt for 1.150.000 
kr. d. 10-07-2020

Fritidshus på Skovsvinget 
3, Frederiksværk, solgt for 
1.150.000 kr. d. 20-07-2020

Fritidshus på Krejsagervej 
3, Vejby, solgt for 850.000 kr. 
d. 25-08-2020

Rækkehus på Engen 4, Gil-
leleje, solgt for 2.645.000 kr. 
d. 22-07-2020

Fritidshus på Egerndalen 
3, Vejby, solgt for 2.300.000 
kr. d. 31-07-2020

Fritidshus på Egernvej 3, 
Gilleleje, solgt for 1.050.000 
kr. d. 28-08-2020

Fritidshus på Snøren-
gen 11, Gilleleje, solgt for 
2.165.000 kr. d. 20-08-2020

Villa på Gydevej 28, Græ-
sted, solgt for 1.895.000 kr. d. 
02-09-2020

Fritidshus på Amme-
kær 140, Gilleleje, solgt for 
875.000 kr. d. 13-05-2020

Villa på Havrevej 7, Græ-
sted, solgt for 1.875.000 kr. d. 
21-08-2020

Fritidshus på Rågemarks-
vej 1B, Vejby, solgt for 
2.260.000 kr. d. 11-08-2020

Fritidshus på Dragehol-
men 13, Græsted, solgt for 
1.675.000 kr. d. 31-08-2020

Fritidshus på Enebær-
stien 2, Gilleleje, solgt for 
13.012.000 kr. d. 30-07-2020

Fritidshus på Lundehøj 3, 
Vejby, solgt for 1.785.000 kr. 
d. 11-08-2020

Fritidshus på Sleipnersvej 
21, Vejby, solgt for 1.500.000 
kr. d. 28-08-2020

Fritidshus på Hvide-
holms-Åsen 28, Gilleleje, 
solgt for 1.495.000 kr. d. 12-
08-2020

Villa på Bielke-Ager 4, Gil-
leleje, solgt for 2.050.000 kr. 
d. 27-08-2020

Villa på Hesselbjergvej 65, 
Vejby, solgt for 3.200.000 kr. 
d. 28-07-2020

Fritidshus på Simon Ibs-
ens Ager 9, Græsted, solgt 
for 1.951.033 kr. d. 13-08-2020

Fritidshus på Engledet 14, 
Gilleleje, solgt for 1.300.000 
kr. d. 12-08-2020

Rækkehus på Kalvehave-
vej 56A, Gilleleje, solgt for 
2.650.000 kr. d. 03-09-2020

Fritidshus på Kamillevej 
12, Vejby, solgt for 1.900.000 
kr. d. 20-08-2020 
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