Mødeforum

Græsted Byforum
Græsted Borgerforening Bestyrelse: Gerdt Dahms, Tønder Andersen
Græsted Borgerforenings tovholdere for delprojekter under
Områdefornyelsesprojektet:
Græsted Torv; Niels Hørlyck
Folkeparken: Øyvind Wengel
Tomme Butikker: Peter Agerbo og Erling Sangill
Knudepunkter og Sammenhænge: Sisse Levol
Nordsjællands Veterantog: Anders Dørge
Gribskov Kommune:
Bo Jul Nielsen, Formand for Teknisk Udvalg
Gribskov Kommune administration: Stine Tveden, Astrid Binderup Jørgensen og
Karina Juul Larsen.

Ordstyrer
Referent
Fraværende

Bo Jul Nielsen
Karina Juul Larsen
Græsted Borgerforening Bestyrelse: Jacob Vagner Madsen, Yvonne Sauerbrey Vedel,
Græsted Erhvervs- og Handelsforening: Brian Schultz, Græsted Veterantræf: Dorte
Lindkilde, Eventpladsen: Kenneth Munk, Græsted Kro: Vibe og Rene, Gribskov
Kommune: Morten Jørgensen, Formand for Plan- og miljøudvalget
Susan Kjeldgaard og Jannich Petersen
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Dagsorden og referat
19:00-19:15 Velkommen
Kort præsentationsrunde
Ref. Velkommen til Hanne Hansen til Gribskov Hallens bestyrelse. Ærgerligt at Brian Schultz fra
Erhvervs- og handelsforeningen ikke kunne komme.
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19:15-20:00 Status for projekter og aktiviteter i Græsted
Kort status med fokus på nye aktiviteter
Torvegruppen
Der er placeret nogle større marksten, som man også kan sidde på. Der er tilvalgt gadelamper, så
der kommer ens belysning gennem hovedgaden.
Der er nogle ting i projektet, der ikke er penge til. I skitseforslaget er angivet nogle pullerter, der pt.
ikke kan laves.
Torvet tager form og ser godt ud.
Der arbejdes blandt andet på at lave markedsdag, eksempelvis for Smag på Nordsjælland.
Dialog med restauratører om hvilke borde og stole, de vælger.
Torvet kan bookes gennem eventguiden.
Der har i projektgruppen været ønske om at kunne få indsigt i økonomien, men kommunen vil som
bygherre ikke give fuld indsigt i økonomien. Drøftelse af hvorvidt det er en negativ historie eller ej og at vi skal se på processen som noget vi kan lære af. Vigtigt ikke at tage momentum ud af
processen - det er vigtigt at acceptere at kommunen 'har bukserne på' og vigtigt at huske at
inddrage borgerne og have åbenhed i forhold til hvad der kommer til at ske.
Der er dialog mellem kommunens projektleder, Bo Jul Nielsen og menighedsrådet i forhold til at
afklare muligheder for ekstra indkørsel til menighedsrådet. Der afventes endelig afgørelse fra
Fredningsnævnet i forhold til få lov til at fælde et træ i alleen.
Spørgsmål i forhold til processen kan man oplagt sende til torvegruppen eller kommunen, så vi
løbende kan få svaret på spørgsmål, så der ikke vokser nye negative historier om de ting, der sker i
byen.
Torvet indvies i august.

Folkeparken
Status er at der arbejdes på at finde en udformning af jordbunker i hjørne ved Fakta, så de kan
bruges som cykelbane og kælkebakke. Derudover indhentes der tilbud for Langhus, en åben med
overdækket hytte med sidepladser, der kommer til at ligge midt i parken. Der bliver etableret
grillplads foran hytten. Positiv dialog med Friluftsrådet om tilskud til Langhus.
Kommentar om at der er nogle fejl ved den nye bro ved søen. Karina fra Gribskov Kommune tager
spørgsmålet videre.
Spørgsmål om hvorvidt der har været tanker om at etablere en pentanquebane? Noget der også er
for de ældre.
Asfaltering af sti og belysning er stadig et ønske, men er for tung en post pt.
Gribskov Hallen
Ved Gribskov Hallen er der er en petanquebane bag ved tennisbanen.
Hvordan kan Gribskov Hallen være en aktiv del af de andre aktiviteter, der sker i byen i øvrigt og
områdefornyelsesprojektet? Det kan vi samarbejde om gennem Byforum.
Hallen er lukket et par måneder over sommeren, så der er ikke mulighed for yderligere aktiviteter.
Er der kontakt til andre grupperinger i byen? Ikke direkte, men der er mange aktiviteter i hallen.
Badmintonklubben samarbejdede med Borgerforeningen om at lave pinsemorgenbord, hvor der i år
var 65-70 deltagere.
Drøftelse af om der har været overvejelser om afholde pinsekaffen sammen med veterantræffet?
Det er prioriteret at afholde det i byen.
Tomme butikker
Fokus er generelt på at torvet kan være med til at generere aktiviteter og det vil der være fokus på
når torvet snart er etableret.
Bygningen hvor der har været pizzaria bliver nu renoveret, så den bliver præsentabel.
Placemaking
Placemaking er det tværkommunale kunstprojekt, hvor der blandt andet blev afholdt markedsdag
først i marts. Græsted har fået tilknyttet kunstnergruppen Bureau Detours. Der er ide om at lave en
form for mobil markedsvogn, der kan bruges på torvet efterfølgende.
Der vil være et åbent værksted i den tidligere Faktabygning i bygningen 20.-21. juni og dagene
efter. Alle kan komme og være med, give ideer og inspiration. Kunstnerne vil som udgangspunkt
stå for selve opbygningen.
Der skal findes sponsorer til nogle materialer.
Markedsvognen vil komme med til sankt hans, hvor den kan vises frem.
Nordsjællands Veterantogsmuseet
Museet er glade for at være i Græsted og arbejder nu på at lave et udkast til lokalplan for udvidelse
på område øst for stationen, som museet ejer. Området er tænkt at kunne fungere som indgang til
Eventpladsen og bygning vil kunne anvendes til arrangementer.
Borgerforening aktiviteter
Borgerforeningen arrangerer Sankt Hans fest i Folkeparken med aktiviteter. Arrangementet bliver
mindst lige så godt som sidste år.
Kaffegruppen har på borgerforeningens facebookside søgt efter frivillige til at hjælpe med sankt
hans arrangementet.
Der var ikke repræsentanter fra Eventpladsen, Veterantræffet eller kroen til stede, så der er ingen
status derfra.
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20:00-20:20 Udviklingsprojekt - Knudepunkter og sammenhænge
Præsentation af projektet og orientering om hvad der kommer til at ske.
Sisse, der er tovholder for gruppen, der arbejder med Knudepunkter og sammenhænge og Karina,
fra Gribskov Kommune, fortalte om projektet.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har tildelt projektet 885.000 kr til rådgiverbistand til et
udviklingsprojekt, der kan være eksempel for andre steder.
Projektet handler dels om at lave nogle konkrete ændringer i byen, der kan være med til at skabe
gode forbindelser gennem byen og dels at samle de erfaringer vi gør i Græsted, så andre
tilsvarende byer også kan få glæde af det.
Projektet løber i et år og er netop opstartet.
Rambøll er valgt som rådgiver og har underrådgivere fra Københavns Universitet (Niels Boye
Groth), Roskilde Universitets Center (Anikka Agger), Designskolen og Dansk Arkitekturcenter. De
tilknyttede eksperter vil fungere som sparringsfunktion til konkrete møder, og Rambølls rådgivere
følger det samlede forløb.
I august vil byen blive inviteret ind til en fælles dag, hvor man kan komme med bud og ideer til hvad
der kan ske i Græsted fremadrettet. De ideer der kommer frem arbejdes der videre med i grupper.
Efter en fælles præsentation i september udvælges nogle ideer til at blive realiseret i byen.
Efterfølgende vil der blive afholdt fælles møder for at samle op på de erfaringer vi har gjort.
Løbende erfaringsopsamling og evaluering er en vigtig del af projektet.
Nærmere information vil løbende sendes ud.
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20:20-20:40 Byforum fremadrettet
Kan Byforum gøres til mere end et orienteringsforum?
Fælles aktiviteter, fælles mål?
Evaluering - hvordan er det gået?
Kommentarer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rart at det er et fælles møde mellem politikere, administration og borgere. Så bliver det et
homogent forum, hvor vi har fælles forståelse af hvor vi er på vej hen.
Gerne flere politikere til stede.
Meget fokus på arbejdsgrupper under Borgerforeningen og Græsted Erhvervs- og
handelsforeningen har ikke fyldt så meget.
Fremtidigt kan andre centrale grupper, som kirken, menighedsrådet, skolen mv. kan i højere
grad være repræsenteret.
Invitere flere aktører ind til at komme med ideer - blandt andet omkring hovedgaden. Samle
byens centrale aktører.
Der er generelt positive kommentarer til hvad der sker i byen og det skal gerne fortsætte.
Præst og menighedsråd deltog i sidste møde om udviklingsprojektet, og de kan deltage i
Byforum.
Frikirken også en vigtig aktør i byen.
Det brede samarbejde er vigtigt og at understøtte den positive historie, samt give realistisk
forståelse for byens udvikling blandt politikere.
Skal gerne fastholde interessen om udviklingen af byen og når nogle projekter når i mål, at folk
stadig vil være med i den videre proces.
Kan være svært at nå alle møder.
Godt forum at tage nye ideer op i.

•
•
•
Mødeantal?
• Vi holder fast i de møder der nu er booket i september og december. Så kan vi overveje om vi
evt. kun vil have tre møder i 2016.
Hvordan skal Byforum fungere på sigt?
• Vi drøfter det løbende på møderne fremadrettet.

Drøftelse af hvorvidt vi kan have et statusmøde for hvilke aktiviteter der har været indtil nu og hvilke
der vil være fremadrettet. Vigtigt at få kommunikeret til byen. Kan eventuelt kombineres med
udviklingsprojektet.
Karina inviterer Græsted Kirke, Græsted Kirkes menighedsråd, Frikirken og Frivilligcenteret til at
deltage fremadrettet.
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20:40-20:50 Orientering om at det er besluttet at Nybyggerne skal være i Græsted
Nybyggerne er et bosætningstiltag, hvor man gerne vil lokke tilflyttere til kommunen, der har lyst til
at bo i bofællesskaber, som en ny form for boform i kommunen.
Tanken er at der etableres 25 boenheder - vurderes at være den nødvendige størrelse.
Plan- og miljøudvalget har drøftet hvor projektet om Nybyggerne kunne ligge i kommunen. Der blev
vurderet at placere det i Helsinge Nord, ved Vejby, i Blistrup og i Græsted og det blev Græsted, der
blev valgt.
Der kan etableres et samarbejde med kommune, Borgerforening og Byforum løbende gennem
processen, så byen har godt kendskab til projektet og så nye beboere kan blive godt integreret i
byen.
Spørgsmål til projektet - der ikke kan gives svar på på nuværende tidspunkt, da det i høj grad er de
kommende beboere, der vil sætte rammerne for projektet:
•
•
•
•
•

Hvordan tænker man at skabe samarbejdet mellem dem, der skal bo der?
Skal det være rækkehuse?
Hvem bestemmer hvordan det skal se ud?
Skal der være fællesfaciliteter?
Hvilke ejerform bliver det - ejerbolig, andelsbolig, lejebolig, - kommunen kan have råderet over
et vist antal boliger.

Der vil løbende blive informeret om projektet.
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