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Søndag gik Helsinge under jorden
KLIMA. Der var lang kø for at gå de 1.100 meter i spildevandstunnellen mellem VP-Torvet og Skovgårdsvej
kunne invitere til denne enestående mulighed, der begyndte med tale af borgmesteren.
»Jeg kan ikke garantere,
at man for fremtiden altid vil
kunne gå tørskoet rundt i byen, men med denne nye tunnel tager vi for alvor et stort
skridt i forhold til at fremtidsog klimasikre kommunen og
forebygge fremtidige oversvømmelser«, sagde Jan Ferdinandsen blandt andet.

AF FRANK S PEDERSEN
fsp@b-l.dk

HELSINGE: Det er ikke en dommedagsprofeti, selv om det fra
oven må have set lidt faretruende ud. Hundredevis af mennesker i en lang kø, der langsomt forsvandt i et hul i jorden.
Men det var bare masser af
kommunens borgere, der benyttede lejligheden til at se byens og kommunens nye kloak
indefra.
Tre måneders borearbejde og en måneds forberedelse skulle der til, før Gribvand

Tandlægens hjørne

Annonce

mere effektiv og smertefri behandling med laser, der samtidig dræber de bakteriekulturer, der er årsag til problemerne. Der skal normalt hverken
skæres eller sys, og der kommer ingen blødninger bagefter. Behandlingsmetoden er
effektiv, smertefri og helt uden
bivirkninger.

KONTAKT
50 98 69 86

Med venlig hilsen
Tandlæge og klinikchef
Peter Steen Hansen

FEJRER FINN DYRBERG

GRÆSTED
BRILLER

Vi fejrer Finns
50 års jubilæum
MED
et supergodt brilletilbud

© in.point@mail.dk

Effektiv og smertefri
behandling med laser
Tandkødsproblemer og paradentose har traditionelt været
behandlet med kemiske stoffer
og operation. Også på dette
område har tandlaserne skabt
en behandlingsrevolution.
Efter en grundig analyse kan vi
i dag sætte ind med en meget

GEVIRET I HELSINGE
TIL SALG
40 ÅR GAMMEL
STAMVÆRTSHUS SÆLGES.
INTERESSERET SÅ

Ny metode med DNA-bakterietest og
laser uden smerter og bivirkninger

Ny testmetode med
DNA analyse
Problemer med tandkød
skyldes normalt parodontitis
bakterier. Med en ny banebrydende DNA analyseteknik,
kan vi i dag, på basis af den
personlige DNA-profil, lave en
meget mere præcis vurdering
af problemet hos den enkelte
patient samt fastlægge forebyggelse og tilrettelægge en
effektiv behandling.

samme vej som spildevandet
gerne skulle løbe, når tunnellen er klar til det.
Og man er sikker på, at alle
er kommet ud af røret igen.
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FLERE BILLEDER
og forhistorien om tunnellen på dinby.dk/ugeposten

Bestyrelsesformanden og borgmesteren tog som de første turen gennem
tunnnellen og tog pænt imod borgerne. Foto: Jan F. Stephan

Paradentose kan nu
angribes mere effektivt
Langt de fleste rammes med
årene af tandkødsproblemer og
større eller mindre grad af paradentose selv med omhyggelig
tandbørstning. Det behøver ingen at have dårlig samvittighed
over. Ofte medfører ubehandlet
paradentose desværre med
tiden tab af tænder.

Sammen med bestyrelsesformanden for Gribvand,
Flemming Møller, kunne han
søndag kl. 10.20 klippe båndet
og officielt indvie tunnellen
ved ’indgangen’ ved VP-Torvet, De to båndklippere fortsatte de 1.100 meter gennem
røret og klippede også båndet
ved ’udgangen’ i renseanlægget på Skovgårdsvej.
Derefter blev alle de nysgerrige borgere sendt igennem,

50%

PÅ ALLE STEL
I BUTIKKEN

TILBUDDET GÆLDER FREM TIL LØRDAG D. 17. NOVEMBER

PSH TandlægeCenter

Lukket mandag

Tandklinik-Tandkirurgi-Implantatklinik
Frederiksgade 2A, Hillerød
Tlf. 48 26 76 86 t www.psh-tand.dk

Græsted briller

Vi er ISO-9001 kvalitetscertificeret

Hovedgaden 32 - 3230 Græsted - Tlf. 4830 0002
(lige over for SuperBest)
Aut. Optiker Finn Dyrberg.

Frivillig musiker søges
Kan du spille på et instrument og
gerne vil glæde andre med din musik.
Så er vi en gruppe pensionister i
dagcentret på Trongården, der er
meget glade for at synge og derfor
meget gerne, vil have besøg af dig
ca. 1 gang om måneden.

Har du lyst, så
giv os et ring på tlf. 48 72 72 53

Akupunktur
Certificeret Kinesisk Læge & professionel Akupunktør
Specielle behandlinger:
• Frossen skulder/Dårlig ryg/Iskias/Tennisalbue/Museskade
• Gigt/Ledegigt/Smertebehandling i nakke, hofte osv
• Migræne/Hovedpine/Svimmelhed
P RØ V E
• Blæreinfektion/Prostatasygdomme
BEH A N
D
1 50,- L ING
• Nedsættelse af bivirkninger(Kemo)
• Forstoppelse/Diarre/Mave- Tyktarmskatar
• Menstruationsproblemer/Overvægt/Rynker
• Astma/Bronkitis/Bihulebetændelse/Eksem/Allergi
• Søvnløshed/Svedeture/Træthed/Stress/Depression/Angst
• Hjælper med helingsprocessen efter operationelle indgreb
• Ansigtslammelser/
Lammelse i arm og ben efter hjerneblødning af blodprop
Vi er tilskudsberettigede fra Danmark/Sundhedsforsikring
Helsingørsgade 35 • 3400 Hillerød • Ring

48 26 26 16
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Køen strakte sig fra Rådhusvej og hele vejen ned i hullet. I den anden ende,
på Skovgårdsvej kunne man tage bussen hjem. Foto: Jan F. Stephan

FRISØR

HJØRNET

Tlf. 48 35 46 45

Book online - www.frisor-hjornet.dk
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VI FORTSÆTTER MED:
Møbler efter mål, male,
restauring, polstring samt
malede gustavianske møbler
www.nordsjaellands-antik.dk
Nordsjællands Antik &
Møbelsnedkeri
Lør. og søn. 12-17 el. eft. aftale

40 30 80 68
Kør ad Helsingørvej 205 mod Mårum - ca. 2 km.
Ud af Helsinge by, til venstre ad Løgelandsvej.

9 ud af 10 læser Gribskovs lokalavis
Til alle i Gribskov Kommune

Ugeposten

Hvem skal have Det lokale Beskæftigelsesråds
virksomhedspris 2012?
Det lokale Beskæftigelsesråd i Gribskov Kommune indstiftede i 2009 to virksomhedspriser - en for private virksomheder og en for offentlige virksomheder - for på denne måde
at sætte fokus på succeshistorier fra lokale virksomheder, der har gjort en stor indsats
i forhold til at fastholde medarbejdere i beskæftigelse og eller at integrere borgere fra
Gribskov Kommune på arbejdsmarkedet.
Det lokale Beskæftigelsesråd ønsker med sine to virksomhedspriser at synliggøre
gode initiativer og løsninger, der er med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Hver af virksomhedspriserne består af 5.000 kr. til fælles aktiviteter for de
vindende virksomheders ansatte samt et kunstværk fra en lokal kunstner.
HVEM KAN FÅ VIRKSOMHEDSPRISER 2012
Virksomhedsprisen uddeles til både en privat og en offentlig virksomhed beliggende i Gribskov Kommune. Virksomhederne skal have gjort en særlig indsats for at
fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet.
Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget
til, at en eller ﬂere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der
har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende.

HVEM KAN INDSTILLE EN VIRKSOMHED?
Alle borgere og ansatte på arbejdspladser i Gribskov Kommune kan indstille kandidater til Det lokale Beskæftigelsesråds virksomhedspriser 2012. Indstillingerne
skal indeholde oplysninger om:
 virksomhedens navn, adresse samt navn på ejer, direktør eller arbejdsleder;
 baggrunden for indstillingen, herunder det eller de initiativer, der har været med
til at fremme rummeligheden i virksomheden gerne med;
 beskrivelse af succeshistorier og gerne med angivelse af omfang - hvor mange,
hvor længe;
 navn på indstilleren (navn, adresse, telefon evt mail).
Indstillingerne sendes til Det lokale Beskæftigelsesråds sekretariat senest
d. 23. november 2012 kl.12

Det lokale Beskæftigelsesråd vurderer indstillingerne ud fra om indsatsen har
medvirket til :
 at fastholde medarbejdere som er eller var i fare for at miste jobbet;
 at integrere personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet;
 at oprette praktikpladser for unge bosiddende i Gribskov Kommune;
 at etablere jobrotation, hvor medarbejdere efteruddannes - og ledige
ansættes som vikarer som erstatning´for de medarbejdere, der efteruddannes;
 at ansætte medarbejdere i job på særlige vilkår. Dette kan være ﬂeksjob eller
skånejob.
Virksomhedspriserne uddeles 11. december 2012, ved et særligt
virksomhedsprisarrangement, hvor alle indstillede virksomheder inviteres.
Jobcenter Gribskov Bymosevej 4 3200 Helsinge
Mærket : ”Virksomhedspris 2012”
eller mail til . clang@gribskov.dk.
Mærk kuvert eller e. mail med ”Virksomhedspris 2012”

