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TID OG STED
MANDAG
09.30: Helsinge Aktivitetscenter: Billard. 10.00: træværksted. 12.00: Bordtennis.
13.00: Frimærker
09.30: Idrætshuset, Tisvilde
Bygade 35: Stavgang.
10.00: Helsinge, Frivilligcenter: Kostrådgivning. 15.00:
Indre ro/afklaring. 17.00:
Åben juridisk rådgivning.
17.45-20.45: Dansk og it
10.00: Frivilligcentret, Græsted: Dansk undervisning.
10.00: EDB begynder, 10.00:
Kreativt værksted. 12.30:
De aktive førtidspensionister. 13.00: Blindegymnastik. 15.00: Sorg og krisegruppe. 16.00: KOL gruppen. 17.00: Lænken. 19.00:
Frivilligt Forum.
14.00-16.00: Helsinge, Rådhuset, lokale 102: Hjælp til
iværksættere.
14.00-16.00: Vejby, Trongårdsklubben: Squaredance
19.00: Gillelejehallen: Banko.
19.00: Hovedgade 29: Foredrag: Lysets Vej

TIRSDAG
09.00:P-Pladsen, Bækkebro:
Stavgang for øvede.
09.30: Trongården: Vandretur.
10.00: Helsinge aktivitetscenter: Linedance. 13.00-15.00:
Videogruppen viser optagelser. 16.30-18.00: Seniordans.
10.00-11.00: Tisvilde, Idrætshuset, Tisvilde Bygade.
Ældregymnastik.
10.00-13.00: Frivilligcenter,
Græsted: Cafe nye venner.
10.00: Livets cirkel. 10.00:
EDB begyndere med egen
bærbar. 13.00: Slægtsforskning. 15.00: Sprogundervisning. 16.00: Indre ro og afklaring. 16.00: Pårørende til
handicappede. 18.00: EDB
absolut begyndere. 19.00:
Depressionsgruppen.
10.00-12.00: Helsinge, Frivilligcenter: Vandreholdet.
10.00: Sprogcafe. 17.00: Lektiehjælp for to-sprogede.
19.00: Kursus »Fra affald til
Kunst«.
12.30-14.30: Ramløse, Ellemose 3: Den rullende
sundhedscafe.
14.00-16.00: Gilleleje, Møllestuen i Gillelejehallen:
Banko .
19.00: Helsingehallerne: Stiftende generalforsamling i
foreningen Helsinge - Danmarks bedste Børneby.
19.00: Græsted, Græsted Kro:
Borgermøde.
19.00-21.00: Blistrup Kirkeladen: Blistrup Kirkes
Folkekor.

SEKTION 2

MANDAG 5. NOVEMBER 2012

Svært at finde forpagter
Kun en enkelt interesseret meldte sig,
da Gribskov Kommune denne sommer udbød det nye
cafe- og kantineområde ved den nye
skole, svømmehal,
bibliotek med mere.
Nu er forpagtningen
genopslået.
GRIBSKOV:Det er ikke helt let
at ﬁnde den rette forpagter
til den cafe og kantine, som
skal lave mad til skolelever
på den nye Nordstjernen
skole - og stå for den cafe,
som alle kan spise i.
I forsommeren udbød Gribskov Kommune forpagtningen af Cafe og kantine, men
udbuddet endte ikke i nogen
aftale og forpagtningen er
nu genopslået.
- Vi valgte at annullere ud-

den 22. oktober, hvor en
håndfuld
interesserede
mødte frem for at spørge
til materialet og udbuddet. Forpagteren skal som
grundydelse til kommunen
erlægge 20.000 kroner om
året.

Udløber i dag

Kun en ansøger gav det, da Gribskov Kommune i første omgang
sendte forpagtningen af kantine på den nye skole i udbud.
Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

buddet, fordi vi kun havde
modtaget et enkelt bud på
opgaven, oplyser konsulent
i Gribskov Kommune, Line
Okholm.
- Materialet er nu blevet til-

rettet, så det fremstår mere
enkelt og der er en større
ﬂeksibilitet i opgaven.
I forbindelse med genudbuddet afholdt Gribskov
Kommune et spørgemøde

Når det nybyggede kompleks
af skole, uddannelsescenter,
svømmehal og bibliotek åbner i 2013, skulle det gerne
være med mulighed for lækker og sund mad til eleverne
og et let måltid, en kop kaffe
eller kage til biblioteksbrugerne eller den forælder, der
kører børnene i svømmehal,
men ikke selv vil i vandet.
Kantine-Cafe området ligger på Store Torv i det nye
kompleks. Af potentielle
kunder vil der være de 750
fra skolen, uddannelsescentret kan huse omkring
200, svømmehallens kapacitet anslås til at ligge på et

niveau mellem 100.000 og
125.000 om året, mens bibliotek og foreningslokaler
vil have omkring 200 besøgende om dagen.
Gribskov Kommune oplyser i udbudsmaterialet,
at man vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Hvilken type mad og
drikke, der udbydes, er ret
åbent.
- Men der er nogle ting,
vi som minimum gerne vil
have de laver til børnene,
som sandwich, salater, frugt
m.m.
Fristen for at ansøge om
forpagtning udløber den 5.
november klokken 12 og den
13. november træffer børneudvalget beslutning om
hvem, der skal have forpagtningen.

mikk

Tag på vandretur dybt under jorden
Den nye vandmotorvej, der skal redde
Helsinge fra nye
oversvømmelser,
indvies søndag 11.
november. Alle inviteres til at vandre
den 1100 meter lange tur under jorden,
inden tunnelen for
altid lukkes.

HELSINGE: Denne chance
kommer aldrig igen. Det er
første og sidste chance for
at bevæge sig så langt i Helsinges undergrund. Sådan
lyder det fra spildevandsselskabet Gribvand A/S, som
nu inviterer offentligheden
til at afprøve den underjordiske motorvandvej, som ved
kommende mega regnskyller skal redde gader, kældre
og villahaver i Helsinge by
for at blive oversvømmet.
Samtidig kan den nye tunnel mindske udledningen af
kvælstof m.v. til Arresø, fordi der i tilknytning til røret
er anlagt et 6300 kubikmeter
stort bassin, som kan holde
på vandet, indtil det sendes
videre mod Arresø via Ammendrup Å og Pøleå.
I 90 dage gravede boremaskinen Lise en 1110 meter
lang tunnel under Helsinge
by - fra regnvandsbassinet
på Rådhusvej til det kommunale renseanlæg på
Skovgårdsvej. Siden er tunnel blevet monteret det nødvendige udstyr, og nu er den
klar til at blive taget i brug.
Inden der etableres forbindelse fra de steder, regnvandet samles, til tunnelens
indgang, bliver det søndag
11. november 10:00-16:00 muligt at få en lille vandretur i

Ruten går fra Rådhusvej i Helsinge by til Skovgårdsvej ved Ammendrup.
det underjordiske.
Man skal bare møde op ved
det (næsten) tørlagte bassin på Rådhusvej. På denne
plads bliver alle fremmødte
delt op i hold på 40-50 mennesker, som så kan bevæge
sig gennem tunnellen og ud
til Skovgårdsvej, hvor der
serveres vand og frugt. Det
er gratis at deltage.
- Der er intet at være bange
for.
Beredskabsstyrelsen
har godkendt arrangementet. Hvis ikke der lukkes
ﬂere end 40-50 mennesker
ind ad gangen, er der ilt og
frisk luft til alle. Samtidg er
der for hver 200-300 meter

posteret nogle frivillige vagter, som kan hjælpe til, hvis
der skulle opstå problemer.
Der er plads nok. Røret har
en diameter på 2,5 meter, og
man kommer til at gå i en
række i bunden. Inde i røret
er der tørt, men på pladsen
udenfor kan der være lidt
vådt og mudret. Derfor anbefaler vi alle at tage praktisk fodtøj på, siger konsulent Trine Hammershøy fra
Gribvand.
Arrangørerne
oplyser
samtidig, at man skal være
i nogenlunde fysisk form for
at deltage.
- Det skyldes ikke vandre-

Fotocollage: Gribvand A/S.
turen under jorden. Den er
ikke besværlig og varer kun
omkring 20 minutter. Men
for at komme ned i røret
skal man benytte en ti meter
lang jerntrappe, og det kan
nogle have svært ved, siger
Trine Hammershøy.
Arrangementet er den ofﬁcielle indvielse af den lange
vandledning, som er blevet
kaldt en vandmotorvej.
Klokken 10:00 er der velkomst ved både borgmester
Jan Ferdinandsen (K) og
formanden for Gribvand A/
S, byrådsmedlem Flemming
Møller (Nyt Gribskov). 10:20
klipper de det bånd over,

som er spændet over nedgangen til tunnellen ved
Rådhusvej.
10:30 sendes det første hold
afsted med Flemming Møller i spidsen. Når han når i
mål skal han klippe endnu
en snor over, som er spændt
for røret på Skovgårdsvej.
Resten af dagen sendes
alle andre, der har lyst, ned
i tunnelen. Arrangørerne
sørger for, at der intet tidspunkt sendes mere end 40-50
personer afsted adgangen.
Sidste hold sendes afsted
klokken 15:30.
- keef.

