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Willy’s Radio
Vestergade 9  |  3200 Helsinge
Tlf. 48 79 40 57

Snekkersten Radio
Vester Torv 7  |  3060 Espergærde
Tlf. 49 22 41 30

Vi samarbejder med ældresagen

Panasonic  
varmepumpe 
✔  Vi kommer hjem til dig og ser på  

dine ønsker og behov
✔ Du får et uforpligtende tilbud
✔ Vi leverer og monterer

VARMEPUMPE
eller NYT TV
så er vi her

for dig!

NYT TV...
UDEN ALT BESVÆRET

ALL INCLUSIVE
✔ 5 års produktgaranti  ✔ Indstilling
✔ Levering ✔ Tilslutning

Dyrlægegruppen Laugø
V. Klavs Alexander

Laugøvej 11, 3200 Helsinge

Tlf: 70 20 40 18
www.dyrlaege-gruppen.dk
info@dyrlaege-gruppen.dk

Telefon- og åbningstid 
hverdage 8 – 17

Dyrlægerne træff es 8-9
Konsultation efter aftale

Kæledyrsklinik
Hesteklinik
Operationer

Scanning
Røntgen

Tandbehandlinger
Hjemmebesøg til kæledyr

Udkørende praksis
Fodersalg
Døgnvagt

Følg os på Facebook - Dyrlægegruppen Laugø

Dyrlægen på landet
Dyrlægegruppen Laugø har eksisteret i 20 år.

Vi er 4 dyrlæger på gården i Laugø. Her har vi klinik 
for heste og kæledyr i trygge rammer samt vores 

base for den udkørende praksis. Vi lægger vægt på 
en rar atmosfære for dig og dine dyr.

Nemme tilkørselsforhold og stor parkeringsplads
lige ved indgang.

Dyrlægerne 
til alle dine dyr

-DET HANDLER OM TILLID

Vinduespudsning.dk
47 72 54 30

70 25 54 30
halsnæs-hjemmeservice.dk

GODKENDT TIL 

PRAKTISK HJÆLP

Kunderne giver os 5 stjerner

Af John Funch, Nydamsvej 27, 
Annisse Nord

DEBAT Kære beboer i Gribskov 
Kommune, især dig, der bor 
tæt på de nye af Region Hoved-
staden (RH) udlagte grave og 
interesseområder for ler og 
grus. Det er nu du skal forstå 
alvoren i det overgreb på vores 
skønne natur/boliger/infra-
struktur med skoler/10-åri-
ge tunge-daglige transpor-
ter med kæmpelastbiler til og 
fra mineudgravningerne, for 
at forsyne især København 

med råstoffer til opbygning af 
Lynetteholmene ved Hvidov-
re, hvor grus og ler skal hældes 
i havet - for at vi kan få vækst. 

Store mængder ville kunne 
hentes i Sønderjylland og flå-
des til Københavnsområdet 
og dumpes/klappes direkte, så 
man også kan undgå op til 750 
lastbiler daglig til arbejdsplad-
sen - og de samme antal retur, 
altså dagligt! Nu hævner det 
sig, at man ikke på landsplan 
og i RH ikke har lyttet til vores 
daglige behov for at få rele-
vante trafikårer helt til rund-

kørslen ved Kildevejen. At vil-
le transportere de enorme 
mængder i 10 år + 2 til reetab-
lering, er ganske enkelt totalt 
uoverskueligt for de 100-vis af 
beboere, især omkring Annis-
se Nord, medsamt det nye sto-
re boligområde Ammendrup 
Parken, som et bindeled til 
Helsinge by, hvorved byzo-
nen rent faktisk er rykket helt 
ud mod Bjørnehøj skolen og 
modsat over mod Høbjerg. 
Der kommer 300 nye boliger 
- osse almennyttige, hvis bebo-
ere, sammen med den man-

Boligkommune eller mineby?
FØR.



27Ugeposten 4. NOVEMBER 2020

324.990
NY OPEL GRANDLAND X
Plug-in hybrid 
225HK Elegance+

 • AGR-sportsforsæde
 • Nøglefri adgang
 • Active Safety Brake
 • El-bagklap

FREMHÆVET UDSTYR
 • 3D-navigation
 • Sort tag
 • P-sensorer, for/bag
 • 18" alufælge

ÅBENT HELE WEEKENDEN
7.- 8. november kl. 11-16

Se den komplette udstyrsliste på Opel.dk

Opgradér lige nu til 
højeste udstyrsniveau 

uden merpris

Kig forbi i weekenden og oplev den store SUV med 225 hestekræfter 
der leverer rendyrkede køreoplevelser til hele familien – samt en 
rækkevidde på op til hele 62 km på ren el. Vælger du din Grandland X 
som Elegance+, opgraderer vi den til højeste udstyrsniveau, så du får 
både adaptiv fartpilot, 19" alufælge og bakkamera med uden merpris.
Oplev den her i forretningen, hvor vi holder åbent hele weekenden.

71,4 km/l  CO2 31 g/km  |  Prisen er ekskl. metallak  |  Bilen er vist med ekstraudstyr  |  Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.*Frapris gælder KARL Essentia 5-drs, 1.0 75hk. Brændstofforbrug v. bl. kørsel: 23,3 km/l, CO2-udslip: 99 g/km. Billedet kan vise ekstraudstyr. Energiklasse:

KARL er kommet rigtig godt fra start siden han blev lanceret i juni måned. Faktisk så godt, at han 
er blevet kåret til “ÅRETS BEDSTE MIKROBIL 2015”
og dommerne lagde bl.a. vægt på at “motoren er en perle”. Derudover er KARL blandt de mest 
rummelige i sin klasse, og kommer med 5 døre som standard. Det bedste er, at du kan få den fra 
kun 79.990 kr.* Hils på KARL hos din Opel forhandler!

Skabt med 5 døre.Den nye KARL

DEN NYE KARL/
ÅRETS BEDSTE 

MIKROBIL 2015

KARL fra

79.990 kr.*

Kom og
vær med!

LIGE NU:
SPAR 

299.-
PÅ OPRETTELSES-

GEBYR

HOLDTRÆNING
STYRKETRÆNING 

KONDITIONSTRÆNING 
 CIRKELTRÆNING | ZUMBA | TRX

OUTDOOR FITNESS
MASSAGE | PROGRAMLÆGNING 

PERSONLIG TRÆNING
 KOSTVEJLEDNING 

BODY BIKE | STRAM OP 
YOGA & PILATES 

 SENIORTRÆNING
OG MEGET MERE ...

Frederiksborgvej 6
3200 Helsinge
Tlf. 34 109 503
www.helsingefi tness.dk

Fiskerbakken 21
3250 Gilleleje
Tlf. 48 300 800
www.gillelejefi tness.dk

Se vores store holdplan på www.helsingefitness.dk 
og www.gillelejefitness.dk

Følg os på 
facebook

EFTER. (Illustration)

ge nye på Møllebakken blot 2 
km væk, har behov for grøn-
ne områder - og ikke åben 
industriel minedrift, hvor især 
transportlogistikken er ufor-
enelig med lokal -  og skoletra-
fikken på veje med vejbaner på 
under 3 meter i bredden. Det 
har aldrig været meningen, at 
vedvarende tunge transporter 
skal færdes dér, så jeg stiller 
her det enkle spørgsmål:

Hvordan har man tænkt sig 
(rette myndighed), at lokal-
trafikken skal kunne fungere 
sammen med industritrans-
porterne i 12 år, + , hvad der 
i 2 år skal transporteres til 
Ammendrupbyggeriet? Alle-
rede nu drøner store grønne 

lastbiler ad Ryagergårdsvej 
og Helsingevej til denne byg-
geplads. 2 grønne kan næppe 
passere hinanden på den den 
strækning, hvor 8 blinde side-
veje munder ud - den vej, der 
hverken har fortov eller cykel-
sti - som er bakket/bugtet med 
serpentipersving mod Rør-
mosevej, og et højresving ved 
stoppestederne for 380R, med 
elendig oversigtsforhold. Det 
kan desværre kun gå galt - må 
det aldrig ske! 

Derfor: Vær med til at stand-
se dette ubesindige projekt 
- lad os få lov til at bo og leve 
dér, hvor kommunen for 50 år 
siden har flyttet boligområder 
ud - og har planer om yderli-

gere. Skriv høringssvar indtil 
25/11 til Region Hovedstaden, 
at vi ikke kan leve med åben 
industriel minedrift i 12 år i 
bynærzonen med forlængst 
udlagte boligsamfund og stor 
velfungerende skole.

Enhver kan sige sig selv, at 
huspriserne vil rasle ned- sko-
len lukke, og alle stavnsbindes 
til mineområdet - hvis regio-
nens vækstplaner bliver reali-
seret. ( Der betales ikke erstat-
ninger i forbindelse med grus-
grave - meddeler lederen af 
Regionens råstofudvalg, Kim 
Rockhill.

Vær opmærksom på opslag 
og fliers i din postkasse i kom-
mende tid.


