Referat Græsted Byforum 13. marts 2018

Pkt Dagsorden og referat
1
19:00-19:15 Velkommen til Pernille Søndergaard og præsentationsrunde
Ref. Pernille Søndergaard var forhindret i at komme og derfor deltog næstformand for Udvikling,
Land og By, Bo Jul Nielsen i stedet for. Derudover deltog Allan Nielsen og Jesper Behrensdorff
fra Byrådet. Jesper Behrensdorff er også formand for nyt temaudvalg om Strategi og
Samskabelse.
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19:15-19:20 Godkendelse af referat fra sidste møde
Ref. Godkendt.
2
19:20-19:50 Fast punkt
Orientering fra Græsted Borgerforening og foreninger
herunder julehjertesponsor, Borgerforeningens Generalforsamling, turistbrochure, infoskilte
Orientering fra Gribskov Kommune
herunder status for realisering af projekter

Ref. Arrangementer
Der er planlagt en række arrangementer i byen den kommende tid:
Torvedag ’Brugte biler’ 5. maj
Pinsemorgenbord 19. maj
Torvedag ’The American Way’ 2. juni
Sankt Hans i Folkeparken 23. juni
Torvedag ’Hvad vil du sælge’ 4. august
Torvets 3 års fødselsdag 1. september
Nordsjællands Veterantog
Nordsjællands Veterantog har 50 års fødselsdag og der er inviteret til fest. Der afholdes
efterfølgende åbent hus.
Borgerforening
Byen har samarbejdet om at få en side om Græsted i VisitNordsjællands brochure, der nu er
lavet for 2018 og som ligger tilgængelig i hele kommunen.
’Giv dit hjerte til Græsted’ er et initiativ for at skaffe støtte til julebelysning, der har brug for at
blive repareret. Det er samtidig et tiltag for at skaffe opmærksomhed og interesse for
Borgerforeningen og der inviteres samtidig til generalforsamling 17. april.
Status delprojekter
Stier - Der er på baggrund af mødet afholdt i oktober 2017, og i videre dialog med lodsejerne

og stigruppen, er der landet et nyt forslag til tracé. Det forslag fremlægges de nære naboer
den 4. april, og på baggrund af den dialog bliver det fremlagt i Udvikling, By og Land,
forventeligt i april. Godkendes det der køres en partshøring før et anlæg evt. kan gå i gang.
Parallelt med det arbejdes der videre med realisering af delstrækninger ved Centerstien og
ved præstegården. Der arbejdes derudover med skiltning af stier og markering af
indkørslerne til byen. Markering på vejareal udføres samlet for flere delprojekter (Centervej
og Hovedgaden).
Centervej – der er opsat træer og lavet ny indgang ved Folkeparken. Der mangler sidste
tilretning af indkørslen og der bliver lagt ny asfalt på i 2018. Derefter kan der blive lavet
optegning på vejen. Evt. ekstra anlæg må afvente overblik over samlet økonomi.
Hovedgaden – der er lavet ny plads ved busstoppestedet og planlagt markering på
hovedgaden for enden af Centervej.
Torvet – der er lavet møbel omkring bassinet. I forbindelse med monteringen er sket enkelte
skader, der repareres, når vejret er til det.
Drøftelse af at der stadig er ønske om at få toiletfaciliteter eller mulighed for at få tilkoblet en
toiletvogn ved torvet.
Der er også ønske om at få flyttet hullet til juletræet, så man ikke risikere at det vælter ind i
kroen. Der har generelt været udfordringer med at få hullet til at passe, da man i Græsted har
et højt juletræet.
Parkeringsplads – der er lavet opstribning af parkeringspladser og indkørsel af udvidet.

Folkepark – der er lavet forbedringer ved indgangene til Folkeparken. Der er opsat
fitnessstativ, stien er forbedret og der er lavet sti rundet om søen, der er opsat belysning langs
stien og opsat en elstander.
Sidste år deltog enkelte fra Folkeparken i Danmarks Naturfredningsforenings dag for
affaldsindsamling, der i år er 22. april. Der er generelt en udfordring med affald, der flyver ind
i parken, blandt andet fra dagligvarebutikkerne. Opfordring til at deltage på dagen.
Søborg Sø
Opgaven med genopretning ligger i staten. Status kan findes løbende på Naturstyrelsen og
Miljøstyrelsens hjemmeside:
Miljøstyrelsen: http://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2018/feb/soeborg-soe/
Naturstyrelsen: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
Byudviklingsarealer
Planer om salg af Gilleleje Syd. Der er også udlagt byudviklingsarealer i Græsted. Generelt
stigende interesse for byudvikling i kommunen.
Asfaltering
Centervejen, Skovhøjen, Holtvej, Mestervangen og Nordkilevej er planlagt asfalteret i 2018.
Generel interesse for ombygning til små boliger

Byggesagsbehandlere får en række ansøgninger om ombygning til små boliger. Ejere oplever
en efterspørgsel.
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19:50-20:15 Samskabelse og samarbejde med lokalsamfund
Hvordan ønsker det nye byråd at arbejde med samskabelse – fælles drøftelse af hvordan
samarbejdet med Græsted fungerer.
Punkter fra drøftelsen:
• Græsted er godt eksempel for andre bysamfund.
• Byforum er ikke et beslutningsforum, men et kommunikations- eller orienteringsforum.
• Det er ok at invitere bredt til møder i byforum, selvom der er mange inviterede der ikke
kommer. Der kan være nogle, der synes det er rart at være orienteret.
• Det er vigtigt at kommunen er lyttende og solidarisk.
20:15-20:30 Fælles møde for byen
Drøftelse af mulig Emnedag (Borgerforeningen), dialogmøde om byens profil (evt. knyttet til
udarbejdelse af kommunens Udviklingsstrategi) eller andre forslag.
Vi arbejder videre med en emnedag, hvor man kan høre om de initiativer, der er lavet indtil nu,
men også med fokus på hvilke ønsker der er til initiativer i byen fremadrettet. Det vil ikke
nødvendigvis være projekter, der kræver kommunale midler, da det er ikke pengene (alene),
der får tingene til at ske. Mødet kan være et bidrag ind i hvad Græsteds profil kan være i
Kommuneplanen. Karina og Inger mødes med Borgerforeningen og snakker videre om mødet
frem mod næste møde i Byforum.
20:30-20:35 Evt.
Kirkebladet kan ikke længere blive delt ud med Postnord. Det er et generelt problem i forhold til
uddeling af brochure og lignende.
Tak for i dag
Næste møde er 12. juni 19-21.

