Græsted Byforum 12. juni 2018
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Dagsorden og referat
19:00-19:05 Velkommen

Ref.

Inger Hørup Slot er ordstyrer, da Anders Kofod er forhindret i at deltage.
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19:05-19:10 Godkendelse af referat fra sidste møde

Ref.

Godkendt
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Ref.

19:20-19:50 Fast punkt
Orientering fra Græsted Borgerforening og foreninger
Aktuelle arrangementer og tiltag.
Orientering fra Gribskov Kommune
Lokalplan for Centervejen 5, Indstilling til Byplanpris, Opfølgning fra sidst: flytte placering til juletræ
på torvet.

Græsted Borgerforening
Græsted er med i Visit Nordsjællands brochure og arbejdes der videre med en større
annoncering til næste brochure.
Der er mange arrangementer på torvet. Der arbejdes på at skaffe midler til et anlæg på torvet
ved at ansøge fonde. Til mange arrangementer er det i dag frikirken, der kommer med udstyr.
Der er samlet 5000,- kr ind til ekstra julehjerter til julebelysningen.
Græsted handels- og erhvervsforening
Efterlysning af afklaring af mulighed for at flytte hullet juletræet kan opsættes i. Juletræet
står meget tæt på kroen og det er sket at det vælter.
Svar fra Gribskov Kommune: der er pt. ikke afsat midler til at lave et nyt hul. Der er
igangværende besparelser i kommunen, hvor selv små beløb inddrages.
Erhvervs- og handelsforeningen vil prøve at afsøge hvor dyrt det vil være at lave et nyt hul.
Stadigt ønske om at kunne få toilet på torvet.
Der er forholdsvis store følgeudgifter med opsætning af julehjerterne, så det er ikke afklaret
præcis hvor mange ekstra julehjerter, der kan sættes op ud fra de donationer, der er
indkommet.
Græsted handels- og erhvervsforening har fået lavet en hjemmeside.
Nordsjællands veterantog
Der afholdes 50-års jubilæumsfest søndag d. 17. juni, som åbent hus.
I april blev afholdt fest for sponsorer og andre venner.
Der er sommertog igen i år.
Græsted Veterantræf
Veterantræffet er afviklet med succes og har haft 18.000 besøgende. God succes med at få
lavet fester om aftenen med gode bands.
Der har været succes med at aktivere de unge også, som frivillige og i kraft af at de unge
vælger at deltage og derved være en del af fællesskabet.
Veterantræffet har fået varemærket som ’kulturarv’ i Europa.

1 kr for hver solgt billet bliver doneret til Knæk Cancer.
Veterantræffet har haft succes med at få formidlet et koncept og derved få skabt
opmærksomhed omkring træffet og byen Græsted. Der har været god interesse fra eksempel
Kanal København og TvLorry. Drøftelse af hvordan andre i Græsted kan lære veterantræffets
succes med at skabe opmærksomhed i pressen omkring deres aktiviteter.
Træffet er indstillet til fællesskabsprisen og der opfordres til at alle bakker op omkring
indstilingen, for at huske at vi kan hjælpe hinanden og støtte op omkring hinandens
initiativer.
Sankt hans gruppen
Sankt Hans arrangement bliver måske aflyst på grund af afbrændingsforbud. Uklart hvordan
det kommunikeres ud.
Torve eventgruppen
Torvedag 4. august 10-16 afholdes loppemarked. Børneloppemarked afholdes i skolegården
og luksusloppemarked på torvet. Der afholdes gadeteater kl. 15.
Der afholdes open air bio 8. august, der i år afholdes i skolegården af hensyn til sikkerhed, da
der var flere biler, der blev distraheret af filmlærredet på torvet. Der er også færre naboer i
skolegården.
Torvets fødselsdag afholdes 1.september kl 10-16.
Der er afholdt to torvedage. En med et fælles arrangement med brugte biler og samtidigt
arrangement med haveselskabet, hvilket fungerede fint. Et andet med amerikanerbiler, hvor
der var amerikansk diner med is. Det var et godt arrangement, men der var begrænset
fremmøde, nok på grund af at vejret var for godt.
Gribskov Kommune
Forslag til lokalplan for Centervejen 5, tidligere værksted, der kan ombygges til boliger
behandles til mødet i Udvikling, By og Land 21.06.2018. Dagsorden vil være tilgængelig på
kommunens hjemmeside i næste uge. Lokalplanen forventes at blive sendt godkendt til at
blive sendt i høring over sommeren.
Gribskov Kommune har valgt at indstille Græsted områdefornyelse som kandidat til årets
byplanpris.
Byplanprisen er stiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening og er en
pris, der hvert år tildeles et initiativ til eller en planlægning af velfungerende, bæredygtige
byer og bymiljøer af høj kvalitet.
Prisen gives traditionelt til større fysiske anlæg, der har haft en særlig påvirkning af
udviklingen af et sted og som har særlig arkitektonisk kvalitet. Eller for særligt gode
plandokumenter.
Det er valgt at indstille projektet i Græsted til byplanprisen, da projektet er et rigtig godt
eksempel på en ny og særlig type byudviklingsprojekt, hvor valg af løsninger er sket ud fra
dialog med borgerne gennem hele projektet fra idegenerering til realisering af projekter.
Indstillingen af prisen er derudover et ønske om at anerkende borgernes store indsats.

Projektet i Græsted afviger lidt fra den type projekter, der normalt indstilles og præmieres, og
som traditionelt har fokus på arkitektfaglige kompetencer. Projektet i Græsted viser
imidlertid et særligt greb, hvor den byplanfaglige tilgang kombineres med borgernes
hverdagsviden og ønsker, hvilket kan være med til at give et samlet løft til en lille by.
Projektet kan være et eksempel for rigtig mange andre tilsvarende type byer i landet, der
oplever de samme strukturelle udfordringer i forhold til ændring af handelsmønstre mv.
Byplanprisens jury udvælger de projekter, der bliver nomineret og byplanprisen uddeles i
forbindelse med Byplanmødet, der i år afholdes d. 4.-5. oktober i Hjørring.
Status for projekter
Stier og sammenhænge
Udvikling, By og Land behandler 21. juni forslag til stiforløb. Når stistrækning er godkendt
kan arbejdet med projektering, indhentning af tilbud og realisering af anlæg påbegyndes.
Derudover kan arbejdet med skiltning begynde.
Drøftelse af opmærksomhed omkring at belægning på nye stier ikke skal være til gene for
dyr, hvilket er tilfældet på nogle konkrete stistræk gennem byen (placering modtaget af
kommunens vejafdeling).
Bymidtegruppen
Asfaltarbejdet i Græsted begynder i næste uge og der kan derefter optegnes den grønne
markering. Derudover er der den sidste tilretning af fortov mv i forbindelse med indgangen
til Folkeparken.
Bænken der mangler i Græsted Hovedgade er klar til at blive sat op. Der er tale om en
kommunikationsbrist.
Møblet på torvet er rettet til. Der er lavet hul gennem de regnvandskanaler, der i første
omgang var fejl ved. De skader der var sket i forbindelse med monteringen er blevet rettet.
De fremstår nu rå, men bliver pudset op i denne uge, så det er blankt som resten af møblet.
Der er sket en mindre skade ved et af de regnvandskanaler, der nu er lavet hul igennem.
Producenten er i gang med at afklare med montøren om de sidste skader kan laves. Der er en
udfordring med at det er små arealer, der sidder overkanten af hullet, hvilket gør det svært at
reparere.
Når de sidste arbejder er udført på centervej kendes den samlede økonomi, hvilket først vil
være i august når de sidste fakturaer er indkommet.
Der er ønsker om supplerende træer på den anden side af vejen.
Driftsaftaler
Blomsterkummer får vinterbeplantning og sommerbeplantning. Sommerbeplantningen
kommer i løbet af en uges tid. Det er nødvendigt at udskifte beplantningen i krukkerne.
Som del af kommunens forskønnelsespulje er plantestativer byttet ud med blomsterkummer.
Derudover kan der opsættes nye kummer ved hjørnet af Græsted Hovedgade og
Esbønderupvej og ved indgangen til Folkeparken.

Bassin på torvet modtager regnvand fra torvet. Der var ønske om at have vand på torvet, da
det blev planlagt. Det er ikke planlagt som springvand, men er udformet med nogle sten i
bunden. Der er fire årlige tilsyn med oprensning forår og efterår. På grund af de små sten kan
man ikke bare oprense med en slamsuger. Der har været dialog om at tage stenen op om
vinteren og lægge dem, på depot om vinteren, så bunden kan renses op. Hvis de små sten
fjernes permanent vil det kun være betonen, der vil være synlig.
Der er indgået aftale om at gartnere også samler papir op.
4

Ref.

19:50-20:15 Projekter i Græsted – hvorfor er de ikke færdige endnu?
Projektet har været i gang i flere år. Mange tiltag er lavet, blandt andet Torvet, en række tiltag i
Folkeparken, i Hovedgaden, ved parkeringspladsen og ved Centervej. Der er projekter, som
projektet ved Centervej, der ikke er lavet færdigt og stiprojektet er endnu ikke igangsat. Samlet set
har det genereret utilfredshed i byen over at projektet endnu ikke er realiseret og at der gå lang tid
fra projekter igangsættes til de er realiseret. Vi tager en fælles drøftelse af status, hvordan
processen sker og hvad årsag til at der går så lang tid skyldes.

Gennemgang af aftaler om anlæg i efteråret 2017 og hvilke udeståender der er.
Projektet om stier og sammenhænge har afventet afklaring af forløbet af det nordlige stykke
sti. Ved Centervejen skal der laves nyt slidlag, hvilken opstarter i næste uge. Derefter kan de
grønne optegninger laves.
For borgerne giver det frustration ikke at kende til de konkrete planer for hvad der skal ske
hvornår og det opleves som lang tid, der går fra der har været dialog om indsatser til
anlæggene realiseres.
På grund af at borgerinddragelsen sker på et meget tidligt tidspunkt i processen og på grund
af at den interne procedure i kommunen i forhold til politisk behandling, krav til procedure
og sammenhæng med andre opgaver tager tid, så er der begrænset mulighed for at anlæg kan
realiseres hurtigere end det er sket.
Det er tidligere aftalt at status for projekterne sker til møde i byforum, men det kan være
nødvendigt at der er dialog mellem kommunen og borgergrupperne mellem møderne i
byforum.
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20:15-20:30 Kongernes Nordsjælland og Søborg Sø
Hvad er status for projekter og hvordan arbejder kommunen med projekterne for at understøtte
kommunens udvikling?

Fælles for de danske nationalparker:
De omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber
Formål:
Udvikle, sikre og bevare enestående dansk natur, landskaber og kulturhistoriske værdier
Styrke formidling og friluftsliv samt understøtte udvikling til gavn for lokalsamfundet
herunder erhvervslivet.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland:
Danmarks 5 nationalpark
Danmarks 2. største på 26.250 ha
Bygger på 100% frivillighed – godt 300 lodsejere er med.
Nationalparken er en fond der ledes af en bestyrelse
Nationalparkens formand er Carl Bruun bosiddende i Esrum.

GK er repræsenteret i bestyrelsen ved Anders Gerner Frost.
Der er afsat 7.9 millioner kr. årligt på finansloven til nationalparken der skal finansiere drift
af sekretariat og udvikling af parken.
Nationalparkens sekretariat og parkens kommende besøgscenter etableres på Esrum kloster
og møllegård.
Hvordan vil GK arbejde med NP?
Bestyrelsens første arbejde bliver at udarbejde en Nationalpark-plan der kort sagt skal
beskrive
Hvad har vi (af værdier, styrker m.v.)?
Hvad kan vi (muligheder/potentialer)?
Hvad vil vi (visioner, indsatser m.v.)?
Planen skal ligge færdig 1. juli 2020.
Forud kommer der til at være et længere lokalt inddragelsesforløb hvor borgere, erhverv,
foreninger m.v. kan komme med forslag og ideer til hvad nationalparken skal have fokus på
og hvilke mulige indsatser der kan igangsættes.
Idefasen vil vare i 12 uger.
Et udkast til planen sendes ligeledes i høring i 12 uger.
Man kan læse mere og følge udviklingen på
www.danmarksnationalparker.dk
Drøftelse af om ikke Græsted ’den hellige stad’ kunne være del af pilgrimsruten.
Søborg Sø
Naturstyrelsen Nordsjælland er projektansvarlig for naturgenopretning af Søborg Sø. Da
naturgenopretningsprojektet kan have væsentlig indvirken på miljøet, skal der udarbejdes en
VVM. Afgrænsningen af VVM’s indhold har været i offentlig høring, og Naturstyrelsen skal
nu i gang med en VVM-undersøgelse. Den forventes at være færdig i 2019.
Naturstyrelsen har fået stillet midler til rådighed og opkøb af jord og jordfordeling kan stille
og roligt påbegyndes – forventes af foregå i 2018, 2019 og 2020.
Detailprojektering bliver først udarbejdet i 2019 og 2020 og undervejs høres offentligheden.
Anlægsfasen foregår i 20xx.
Landvindingslaget har drøftet projektet på 4 generalforsamlinger gennem de seneste år og
generelt er lodsejerne positivt stemt.
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/

På Blik er en aktuel udstilling om byens historie, herunder Søborg Sø. Udstillingen er lavet
sammen med lokalarkivet og har også været vist til veterantræffet. Udstillingen er
velkommen til at gå på besøg i andre lokalsamfund.
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20:30-20:50 Fælles møde for byen – opfølgning fra sidste møde
Emnedag, hvor de projekter, der er lavet indtil nu kan blive præsenteret og hvor der kan genereres
ideer til nye initiativer.
Borgerforeningen vil være primær afsender for mødet og kommunens rolle skal afklares.
Mødet forventes at ligge i oktober.

Ref. Opsamling på erfaringer i projektet indtil nu kan være muligt at tage op til mødet.

Iderunden er god, hvor folk kan byde ind med deres ideer og ønsker.
Det er ikke pengene der har drevet folks engagement for at deltage i projektet.
Kommunen er i gang med at afklarer sin rolle i tilsvarende lokalområder og hvilke opgaver det er
muligt at løfte i samarbejde med lokalsamfundene.
Drøftelse af mulighed for at skabe aktiviteter eller udvikling på nogle af kommunens ejendomme, som
eksempel svømmehalsgrunden ved Græsted Syd station kunne man også indsamle ideer til.
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20:50-20:55 Evt.

Opfordring til at man kan hænge ud og summe efter møderne.
Opfordring til at holde en fest med indvielse af perimeterstien, når den er klar.
Der har været udfordring med hærværk ved veterantogsmuseet, men flere har stillet op til at
gå forbi om aftenen og det vil veterantoget gerne takke for.
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21:00 Tak for i dag

Ref.

Næste møde er 11. september 19-21.

