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ONSDAG
09.30 - 12.00: Paraplyen Fre-

deriksværk: Ældre Sagens 
IT-café

10.00-12.00: Skjoldborg, Frede-
riksværk: Krolf

10.00: Hundestedhallen: 
Krolf, Ældresagen

10.00-12.00: Skjoldborg, Frede-
riksværk: Krolf

19.30: Strandgården, Hunde-
sted: Debat om kristendom

TORSDAG
13.30: Hundested Hallen: Pe-

tanque v. Ældresagen
17.00: Hundested Stadion v. 

det sorte skur: Løbetræ-
ning og Powerwalk med 
Halsnæs Løb & Motion

19.00: Frederiksværk biblio-
tek: Forfatteraften med Dy 
Plambeck

19.30: Støbeskeen, Frederiks-
værk: Rundt på gulvet

20.00: Gjethuset, Frederiks-
værk: Lis Sørensen

Tid og Sted-listen skal pga. 
ny Corona-restriktioner 
tages med forbehold for 
aflysninger. Kontakt os på 
halsnaes@sn.dk, hvis et ar-
rangement her på listen er 
aflyst eller et arrangement 
mangler. 

Museer
Palæet - arkiv og bibliotek: 

Tirsdag-fredag kl. 10-14.

BIOGRAFER
ONSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
17.00: Tysktime
19.45: Erna i Krig

HUNDESTED KINO
19.30: Tysktime

TORSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
17.30: Madklubben
19.45: Erna i Krig

HUNDESTED KINO
10.00: Tysktime
19.30: Rejsen til Utopia

HALSNÆS: Du kan følge re-
daktionen på Facebook.  Si-
den hedder Frederiksborg 
Amts Avis Halsnæs.

Følg os

HALSNÆS: Fra 2022 får Hals-
næs nyt affaldssystem, som 
blandt andet betyder, at du 
som borger skal sortere 
dit affald endnu mere, end 
du gør i dag. Formålet er 
at genanvende betydeligt 
mere affald til gavn for både 
klima og miljø.Ændringer-
ne af affaldssystemet sker 
som følge af, at regeringen 
i 2020 har indgået en aftale 
om øget affaldssortering i 
Danmark. Aftalen betyder 
blandt andet, at du i fremti-
den skal sortere dit affald i 
madaffald, restaffald, plast, 
pap, papir, mad- og drikke-
kartoner, metal, glas, farligt 
affald og tekstiler.

Halsnæs Kommune er 
sammen med Halsnæs For-
syning i gang med at udar-
bejde en konkret plan for 
det nye affaldssorteringssy-
stem, som også skal behand-
les politisk.  

Udvalgsformand for Mil-
jø og Plan, Anja Rosengre-
en(SF) ser frem til at få det 
kommende affaldssystem 
etableret og håber, at bor-

gerne vil tage godt i mod det:
- Med den øgede affaldssor-

tering vil du som borger fak-
tisk opleve et højere service-
niveau, fordi du i fremtiden 
vil kunne komme af med 
flere typer af affald lige der, 
hvor du bor i stedet for, at du 

skal transportere det til gen-
brugspladsen, som tilfældet 
er i dag. Selvfølgelig kan 
den daglige affaldssorte-
ring godt opleves som mere 
besværlig, men jeg er sikker 
på, at vi om få år ikke kan 
forestille os en situation, 

hvor vi ikke affaldssorterer. 
Det tjener jo også et godt og 
højere formål. Meget af det 
affald vi i dag smider ud, kan 
bruges igen eller til andre 
formål, som vi eksempelvis 
ser det med bioaffald, der 
omdannes til varme, og pla-
stikaffald som kan genan-
vendes. Derfor giver den nye 
ordning også god mening, 
udtaler Anja Rosengreen. 

Flere og større spande
Hvilken betydning det nye 
af faldssorteringssystem 
helt præcist vil få for dig som 
husejer, sommerhusejer og 
som beboer i etagebyggerier, 
er endnu ikke fuldstændig 
klarlagt. Men der er ikke 
lagt op til ændringer i, hvor 
ofte man for eksempel får 
tømt sit madaffald. 

I et typisk parcelhus i 
Halsnæs Kommune har for-
brugerne lige nu tre behol-
dere stående til madaffald, 
papiraffald og restaffald. 
Man kan desuden lægge 
batterier og småt elektronik 
i fryseposer på låget, så der 

i alt indsamles fem affalds-
fraktioner med skraldebi-
lerne - altså halvdelen af, 
hvad udspillet ønsker

Som husejer skal du derud-
over forvente, at du i stedet 
for de nuværende tre behol-
dere vil få fire nye affaldsbe-
holdere, der også er større 
end dem, du har i dag. De nye 
beholdere vil til sammen 
fylde ca. 2,8 meter i bredden 
og cirka 0,8 meter i dybden. 
Halsnæs Forsyning har for-
slået, at de fire beholdere op-
deles i madaffald og restaf-
fald, papir og metal, plast og 
mademballage og pap. 

Sommerhusejere vil li-
geledes modtage disse fire 
beholdere, som vil erstatte 
den ene affaldsbeholder, de 
har i dag. Imens skal etage-
byggerier forvente, at der 
bliver etableret beholdere 
eller nedgravede løsninger, 
som er tilpasset de enkelte 
bebyggelser. 

Borgerne skal desuden for-
vente, at affaldsgebyret vil 
stige.

Nyt affaldssystem: Om to år skal 
borgerne sortere affaldet endnu mere

VOLD: 7. klasse-elev 
på Hundested Sko-
le sparket og slået 
af to drenge fra 6. 
klasse. 

HUNDESTED: En 13-årig 
dreng fra 7. klasse på Hun-
dested Skole blev i sidste uge 
i skoletiden overfaldet af to 
drenge fra 6. klasse efter at 
elever fra de to klasser tilsy-
neladede havde provokeret 
hinanden på skolens udeom-
råde. Drengen blev sparket i 
hovedet af den ene, da  han lå 
ned, og mens den anden sad 
ovenpå ham. 

Det fortæller moderen til 
offeret, Anja Colding-Kron-
borg, der har politianmeldt 
episoden, som sønnen ellers 
i første omgang ikke fortalte 
om, da han kom fra skole.

- To fra klassen under væl-
ger at lave et overfald på 
ham, han bliver blandt an-
det sparket i hovedet, mens 
han ligger ned, siger Anja 
Colding-Kronborg, der har 
set en video fra overfaldet, 
som florerer i en pigegrup-
pe på Facebook og også er 
rystet over, at større elever 
står og følger slagsmålet 
uden at gribe ind og blot gri-
ner og buher, som var de til 
en fodboldkamp.

Ydermere fortæller hun, 
at hendes søn på vej hjem 
fra skole blev passet op af en 
kammerat som fortalte, at 
en af de to drenge, som over-

faldt ham havde truet med 
at ville stikke ham med en 
kniv på et senere tidspunkt.

- På skadestuen fik vi kon-
stateret, at min søn havde 
mærker på overkroppen, 
var hævet bag det ene øre 
og havde et sår ved øjet, li-
gesom han havde haft næ-
seblod, men vurderingen 
er, at han ikke har fået en 
hjernerystelse, siger Anja 
Colding-Kronborg.

Konfliktløsning
Dagen efter orienterede sko-
len om hændelsen på Aula, 
og der er truffet en række 
forholdsregler for, at der 
ikke igen skal ske noget til-

svarende. 
- Vi har gjort det, vi skal, 

har kontaktet alle forældre, 
er i gang med konfliktløs-
ning og har taget forholds-
regler for, at det ikke skal 
ske igen. Derfor er jeg over-
bevist op, at vi vil undgå til-
svarende i fremtiden, over-
holder man ikke retnings-
linjerne, kan man ikke være 
på skolen, siger skoleleder 
Malene Nyenstad.

Hun må ikke oplyse, hvilke 
konsekvenser sagen får for 
de to drenge fra 6. klasse, der 
stod bag overfaldet. 

- Vi er i kontakt med foræl-
drene om det. Jeg ved ikke 
præcis, hvad der er sket op 

til, men det er ikke noget, 
de kommer til at gøre igen. 
Der er blevet talt med store 
bogstaver, og de har forstået 
budskabet om, at det aldrig 
kommer til at gentage sig, si-
ger Malene Nyenstad.

Skolelederen er også be-
kendt med, at en række ele-
ver har forholdt sig passivt 
som tilskuere, og at der er 
optaget video af overfaldet. 

- Det er jeg også rystet over. 
Vi er i gang med at optrevle 
og tage hånd om det. Det er 
ikke en opførsel, vi overho-
vedet accepterer, siger Male-
ne Nyenstad. 

Gule veste
På grund af Corona har de 
enkelte klasser nogle zoner, 
hvor de skal opholde sig i 
frikvarterer, og det er nu 
blevet indskærpet, at de zo-
neområder skal overholdes. 

Samtidig har man øget til-
synet generelt, og alle uden-
dørs tilsynsvagter er iført 
en gul vest, så alle hurtigt se 
og tilkalde en vagt.

- Jeg hører fra folk at der 
har været voldsager før på 
Hundested skole, og man 
er kendt for ikke at gøre 
nok ved det, siger Anja Col-
ding-Kronborg. 

Malene Nyenstad er dog 
ikke bekendt med, at der tid-
ligere har været tilsvarende 
episoder på skolen, og hun 
forsikrer, at forældre trygt 
kan sende deres børn på 
Hundested Skole. 

njl 

13-årig overfaldet i skoletiden

En 13-årige dreng fra 7. klasse blev i sidste uge overfaldet og sparket af to andre elever på Hundested sko-
le. Sagen er politianmeldt. Foto: Niels J. Larsen

»  På skadestuen fik vi 
konstateret, at min søn 
havde mærker på over-
kroppen, var hævet bag 
det ene øre og havde 
et sår ved øjet, ligesom 
han havde haft næse-
blod
Anja Colding-Kronborg, mor 

til den dreng fra 7. klasse 
som blev overfaldet. 

Halsnæs-borgere skal sortere affald i flere og større spande. 


