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AF FRANK S PEDERSEN
fsp@b-l.dk

HELSINGE: Efter tre måneder 
under jorden blev borema-
skinen Lise mandag formid-
dag hejst op af  hullet i spilde-
vandsbassinnet ved VP Torvet. 
Bag sig efterlader hun et 1.100 
meter langt hul med en diame-
ter på 2,5 meter hele vejen til 
renseanlægget på Skovgårds-
vej. Den 60 tons tunge maskine 
bar tydelig præg af  den lange 
underjordiske tur og havde mi-
stet de klare røde farver til for 
en rustrød nuance.

»Boremaskinen har ramt 
skakten to centimeter fra den 
planlagte kote«, kunne en im-
poneret og stolt formand for 
bygherren Gribvand, Flem-
ming Møller, fortælle i sin ta-
le på bygepladsen. 

Tunnel-event
Her var små hundrede bor-
gere, tunnelarbejdere, lokal-
politikere og Gribvand-med-
arbejdere mødt op til kaffe og 
rundstykker med ost. Og for at 
se Nordeuropas største mobil-
kran løfte Lise.

»At et så stort projekt kan 
udføres så præcist giver anled-
ning til respekt. Jeg ved godt, 
at I slet ikke er færdige endnu, 
men jeg vil alligevel benytte 
lejligheden til at sige Jer, der 
knokler hver dag på dette an-
læg en stor tak«, sagde Flem-
ming Møller. 

Forbilledligt
Gribvand bruger i omegnen af  
70 millioner kroner på spilde-
vandstunnellen, der, ud over at 
transportere vandet til rense-
anlægget, udgør et 6.600 kubik-
meter stort bassin under byen. 

Stort nok til at overflødiggøre 
bassinnet ved VP-Torvet.

»Når projektet er færdigt vil 
det rumme en så solid teknisk 
og fremtidssikret løsning, at 
flere allerede nu peger på, at 
vores by kan gå hen og blive 
et forbillede på klimasikring 
af  andre byer i Europa«, fort-
satte bestyrelsesformanden. 
Han kunne fortælle, at spilde-
vandsmotorvejen er indstil-
let til Skandinaviens ’No-dig’-
branches årlige pris for mest 
visionære projekt.

Ikke i efterårsferien
Ugeposten har tidligere været 
med på inspektion ned i tun-
nellen og Gribvand ville også 
gerne invitere borgerne ned i 
dybet, men det bliver ikke som 
tidligere oplyst i efterårsferien.

»Vi vidste bare ikke bedre. 
Nu skal hullet først stives af  
og vi skal have styr på det med 
ilten dernede og have fat i be-
redskabsstyrelsen. Vi arbejder 
stadig på at sende mennesker 
derned, men det bliver ikke 
før i december. Det er også et 
spørgsmål om, hvor mange der 
kan komme ned på en gang«, 
fortæller administrerende di-
rektør i Gribvand Mette Ther-
kildsen.
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TIDLIGERE ARTIKLER
og flere billeder af tunnelarbej-
det på dinby.dk/ugeposten

Lise op af hullet
KLOAK. Spildevandstunnellen bliver tidligst klar til besøg i december

Der var ikke meget af den røde maling tilbage på boremaskinen 
efter turen under Helsinge. Foto: Jan F. Stephan

Jo, det var et større publikum, der kom for at se Lise 
komme op fra det underjordiske. Foto: Jan F. Stephan

Problemer med alkohol eller stoffer?
Åben og gratis rådgivning.

Få en snak og hjælp til det der går dig på, i en hyggelig og
afslappet atmosfære.

Ring til os, eller mød op i et af Nordsjællands
Misbrugscenters ambulatorier:

Hillerød: Skansevej 2C, 3400 Hillerød. Tlf. 51 63 36 59
Hørsholm: Holmetoften 15, 1.th, 2970 Hørsholm. Tlf. 51 63 36 58
Frederikssund: Ny Østergade 1, 3600 Frederikssund.
Tlf. 51 63 36 60

Vi har åbent mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-15
samt fredag kl. 10-14, samt telefontid kl. 9-14,
fredag dog kl. 9-13.

Nordsjaellandsmisbrugscenter.dk

DAGENS BRØD 23,-

TISVILDELEJE- 
BAGERENS

ÅBNINGSTIDER

ÅBNINGSTIDER: 
OKTOBER

fredag- søndag 07.00 - 17.00

UGE 42
mandag lukket

tirsdag - søndag 07.00 - 17.00

NOVEMBER & DECEMBER
fredag - søndag 07.00-16.30

I slagtergården Gribskov og Grønt og godt har vi valgt 
at holde lukket om søndagen. Det gør vi fordi vi er en 
familie og vi prioriterer at have tid til at være det. I 
søndags eksperimenterede vi i køkkenet. Det blev til 
denne skønne suppe som vi gerne vil dele med jer. Vi 
synes at olivenolien med trøff el giver kartoff elsuppen 
nyt liv og hæver den fra at være hverdags mad til en 
delikatesse. Prøv den, eller eksperimenter videre, og 
fortæl os om resultatet. Ingredienserne har vi klar til 
dig i Slagtergården Gribskov/ Grønt og Godt.

Porrer- kartoff elsuppe 
med røget kamben og olivenolie 

med sort trøff el
Personer: 4

Ingredienser:
1 kg. kartofl er
3 porrer
1 l. bouillon
4 dl. mælk
Salt
Peber
Oliven olie med sort trøff el
persille
2 sider røget kamben ( få slagteren til at portionsdele)

Tilbehør: 
Økologisk brød fra kornsang

Opskrift: 
Steg kambenene i ovnen ca 30-40 min ved 180 grader

Kartofl erne skrælles, porrerne renses og begge 
dele skæres rustikt. Kog kartofl er og porrer i bouil-
lon til kartofl erne er møre. suppen blendes til den 
bliver cremet og koges op igen med mælken. Smag 
til med salt og peber.

Drys persillen løst på toppen inden servering. Ved 
severing dryppes med olivenolie med trøff el. Kam-
ben og brød nydes til.

Velbekomme! 
Mvh familien Kemner
Slagtergården Gribskov/Grønt og Godt
Helsingevej 32
3300 Helsinge

Ugens Opskrift
41-2012

CILLA 

Slagter 

Præsenteres af:
Ole og Line 
Kemner
indehaver af 
Slagtergården 
Gribskov/Grønt 
og Godt


