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DTO Affald Afhentning af storskrald nogle gange om året. 1
1

1

Regelmæssig afhentning af grønt affald i sommerperioden 1

Affaldssortering Husstandsortering af plast- og metalaffald 1
Affaldsspande Affaldsspande og opsamling af affald ved skov og strand mv. 1
Aktivitetsområde 1

Asfaltering 1

Nyasfaltering af nederste del af hovedgaden i Tisvildeleje 1
Støjdæmpende vejbelægning på Udsholt Strandvej 1

Askly 1

Badebro Tisvilde Opsætning af badebro i Tisvilde 1
Boliger 1

Busdrift 1

1

Bustransport Bedre bustransport - især i weekenden. 1

Busstoppesteder Læskure til busstoppesteder rundt om Nordstjerneskolen, 1
Byplanlægning 1

Byskildte 1

Bænke Bænke med ryglæn 1
Cykelskur Cykelskur ved hver boligblok (ASKLY) 1
Cykelsti 1

1

1

Cykelsti fra Esbønderup til Nødebo 1

Cykelsti fra Esrum til Dronningmølle. 1

1

Cykelsti mellem Tinkerup og Vejby. 1

1

1

Cykelsti på Nakkehoved Strandvej til Bonderupvejen 1

Cykelsti på Pårupvej 1

Færre grønne poser til bioaffald. Vi bruger skam 
bioaffaldsordningen, men vi kan slet ikke nå at bruge alle 
poserne

Mere fleksibel (mindre rigid) administration af reglerne for 
afhentning af affald

Etablering af rekreativt område i Dragstrup med boldbane med 
mål, legeplads og grillplads med borde bænke.

Asfaltering af stien mellem Vejby og Tisvildeleje og hvide 
streger, så man også i mørke bliver på stien

Forskønnelse af det grønne område ud mod Frederiksborgvej 
(ASKLY)

PYRAMIDEGRUNDEN:
- gør adgangen under Gilbjergstien til havet mere sikker

Genetablering af direkte busrute (som tidligere rute 305) 
imellem Gilleleje og Hillerød station.

Akut behov for forbedret busdrift til og fra Dragstrup, både 
morgen og eftermiddag, men især mod Gilleleje om morgenen

Helhedsplan for området, der binder skolehallen og 
idrætsforeningens faciliteter bedre sammen i Vejby

Til slut en bemærkning ved det nye "reklameskilt" kommunen 
har sat op ved indkørsel til Helsinge på Valbyvej ved biblioteket. 
Lav det om så der står "Velkommen til Helsinge i Gribskov 
Kommune"

Anbefaler, at cyklismen/cyklisternes forhold fremmes mest 
muligt og hurtigst muligt.  

Anlæg af cykelsti på Nakkehoved Strandvej fra evt rundkørsel til 
Fyrvej.

Cykel- eller gangsti på strækningen Jørgenshvilevej til Fyrvejen i 
Munkerup/Gilleleje

Cykelsti fra parkeringspladsen for enden af Bækkebrovej (3220) 
gennem skoven til skovporten, evt. med skilte til Tibirke kirke

Cykelsti på Aggebovej og også gerne Valbyvej (ind til Helsinge 
by).

Cykelsti på ca. 800 meter på Nakkehoved Strandvejen fra 
Jørgenshvilevej frem til Fyrvejen – alternativet Nordkyststien der 
går gennem skov og mark er usikker at cykle på.
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Cykelstier i Helsinge by 1

1

Cyklister skal have sikre, hurtige og attraktive veje at køre på 1

1

Flere cykelstier i Helsinge 1

Flere cykelstier til og fra Helsinge 1

1

1

Ny cykelsti fra Gilleleje til Græsted 1

1

Cykelsti på Udsholt Strandvej 1

Føre cykelstien fra Græsted til Nejlinge videre til Helsinge 1

Forbedre slidlaget på cykelstien mod Solbjerg Engsø 1

Cykelsti til Gilleleje langs Pårupvej 1

En cykelsti  til Dronningmølle via Villingerød.

1

1

1

1

Drikkevand Yderligere sikring af rent drikkevand. 1

Fartdæmpning 1

Etablering af min 5 stk. Vejbump 1

1

1

1

1

Fortovskanter Genopretning af fortovskanter. 1

Gadebelysning Gadebelysning skiftes fra hvid til gul 1

Cyklende skal blive betragtet som ligeværdige trafikanter, 
herunder at de større byer skal være forbundet med cykelstier, 
som det er nævnt i Venstres valgoplæg.

Etablering af kombineret cykel- og  fodgængersti langs med 
Nakkehoved Strandvej på strækningen fra Jørgenshvilevej til 
Fyrvejen.

Forlænge cykelstien fra Smidstrup frem mod Vejby.
Vedligehold af skiltningen vedr. Nordkyststien- cykelruten

Lade det stykke asfalt på Østergade, som er beregnet til cykler 
blive en anelse bredere.

Videreførelse af cykelstien det sidste stykke fra Smidstrup og til 
Vejby

Cyklisternes veje mellem Rågeleje, Gilleleje og Dronningmølle 
og sydpå mod Helsinge og Græsted meget uhensigtsmæssige

Etablering af komplet cykelsti-system direkte imellem 
Esbønderup og Gilleleje forbi Dragstrup

Flere cykelstier gerne dobbeltrettede ISÆR fra Vejby til 
Rågeleje evt. videre til den, der er etableret fra Gilleleje til 
Smidstrup.

Jeg ønsker at Græsted by bliver mere cykelvenlig - skønt, hvis 
man fjernede vultsen og lavede nogle chikaner i stedet for og 
samtidig fik hastigheden nedsat til  40 km.

Etablering af fartdæmpende foranstaltninger igennem Dragstrup 
by samt etablering af byporte el. lignende.

Omlægning og fart/trafikdæmpende foranstaltninger på 
vejstykket Bonderupvejen/Gilleleje Hovedgade(fra krydset ved 
Parkvej til krydset ved Gasværksvej).   

Ændre  Østergade så farten nedsættes nedsætte farten på  – 
dog ikke bump

Anlæggelse af 3 vejbump på Bonderupvejen i Gilleleje på 
strækningen fra lyskryds ved Ok-tanken/SuperBrugsen til 
krydset ved Helsingørvejen (Nakkehoved Strandvej)

Fartdæmpning på det første stykke af Grønnevang i Gilleleje fra 
Parkvej til Oluf Petersen´s Vej
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Gilbergstien 1

Grøft på Ørbuvej Grøft på Ørbyvej 1

Gågade 1

Huller i veje 1

Hundeskov En udvidelse af ”hundeskoven” 1

Internetforbindelse Internetforbindelsen til Dragstrup området. 1

Klimatiltag Klimatiltag. 1

Kystsikring Varig  kystbeskyttelse af Kommunens mest udsatte kystgrunde 1

Lokalråd Tilskud til lokalråd – størrelsesorden 80-100.000 kr. 1

Lyskyds Lyskryds ved HUC 1

Molen i Tisvilde Istandsættelse af Molen i Tisvilde 1

Parkeringsplads 1

1

Parkvej Sanering og omlægning af trafik i krydset ved Parkvej 1

Rundkørsel 1

Genskab rundkørslen ved P-pladsen i Tisvildeleje 1

Skiltning Forbedret skiltning ved knudepunkter i Helsinge 1

1

Skovning af grunden Tisvildeleje, Hovedgaden 51. 1

Stier 1

Stisystem, Vejby Sammenhængende stisystem til kondiløbere og gående i Vejby 1

Stormflodssikring Stormflodssikring 1

Strande Adgang til alle vore strande, adgang uden besvær 1

Adgange til strandene 1

1

Skræntfodssikring af stranden ved Kaprifolievej 1

1

Sandfodring, så strandene genskabes 1

1

Sø i Vejby Etablering af sø i Vejby 1

GILBJERGSTIEN
- gør stien bredere
- sørg for at grundejere klipper og beskærer ind til skel
- opretning og asfaltering. stien er hullet og ujævn
- belysning
- hold fredningen vedr. havudsigt i fast hånd

TORVET OG FØRSTE DEL AF VESTERBROGADE.
- bør gøres til permanent gågade

Rep.af huller i vejene i kommunen især fra Tulstrupvej udkanten 
af skoven og ud til Blistrup

I Gilleleje kunne man med fordel og markere parkeringsbåse 
ved havnen

Parkeringspladsen ved Gribskovhallen trænger i den grad til en 
kærlig hånd

Rundkørsel ved krydset Nakkehoved Strandvej-Bonderupvejen-
Hillerødvejen-Industrivej.

I denne sommer har der også været flere steder hvor det har 
været svært at se byskilte og andet fordi der ikke er klippet i 
bevoksningen

Skovning, 
Hovedgaden 51

Sti 32, fra Helsinge, Vejby, Tisvilde. Stykket fra Helsinge til 
Vejby er rigtig fint og også relativt nyt, men herefter går det 
meget ned ad bakke – dårligt underlag og manglende lys.

PYRAMIDEGRUNDEN:
- gør adgangen under gilbjergstien til havet mere sikker

VESTSTRANDEN
- bedre adgang for handikappede
- holdbar badebro, evt. i beton.
- toiletfaciliteter, evt mod lidt betaling

Genåbning af alle de nu aflåste private trapper til stranden ved 
at bidrage til vedligehold mod at de åbnes for offentligheden. 
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Togtrafik 1

Trafiklys Omstilling af trafiklys 1

Trafiksikkerhed 1

Udbygning af vej Udbygning af landevejen fra Raageleje og til Helsinge. 1

Vand 1

Vej, Græsted-Gilleleje Ny Pårupvej 1

Ny vej fra Gilleleje til Græsted 1

1

Vejskilte Opsætning af diverse nye skilte og maling af striber m.m. 1

Cykelstativer Cykelstativer i byen 1

DTO Total 99

BØR Affald 1

1

Ny skole Jeg ønsker at i prioriterer en ny skole i Gilleleje. 1

Ny skole i Gilleleje 2

Ny skole i Gilleleje 1

Ny skole i nye bygninger i Gilleleje 1

Skolestruktur Ældste klasser tilbageføres til Tingbakken. 1

Aktivitetssted Aktivitets/opholdssted i Helsinge for unge 1

BØR Total 9

SSU Frivillighedscenter 1

Ikke besparelser på frivillighedscentre 1

Ønsker ikke nedlæggelse af det ene frivillighedscenter 1

Man må for alt i verden ikke fjerne tilskuddet til Frivilligcentrene 1

1

Kørsel til fysioterapi om vinteren til  handicappede 1

Kortere interval mellem Lokalbanens togafgange (maksimalt 15 
minutter mellem afgangene i myldretiden)

Et af vores vigtigste forslag, som er, at kommunen giver 
børnenes skolevej højeste prioritet,
I Helsinge by er der helt klart to veje, som vi mener kan 
forbedres betydeligt for en forholdvis beskeden indsats. Det er 
Vestergade og Østergade

Gribskov kommune skal ligge helt i front når der tales om 
VAND.
 
Regnvand/overfladevands håndtering.
- LAR anlæg,
- sikring af de naturlige afløbsåer, og drænsystemer
-  ”overløbs-bassiner” - skal planlægges sammen med 
naturområder som ikke må bebygges.
- volde og mere slyngede vandløb sikres
Drikkevand skal sikres og plejes -> højste kvalitet af ”poste-
vand” i landet.
Naturarealer skal samkøres med vandboringer/værker.
Kvalitetskontrol øges og forfines.
De allerede eksiterende planer med nedlæggelse af 7 små 
rensningsanlæg og etablering af 2 nye modrene store skal 
prioriteres

Udbygning af den såkaldte 'asfalterede gedesti' mellem 
Græsted  og Gilleleje

Sortering af affale i kommunens dag- og døgninstitutioner samt 
skoler i rød og grøn.

Nordstjerneskolens 
gæld

Kommunen bør bidrage til at nedbringe Nordstjerneskolens 
gæld

Jeg foreslår at der ikke foretages besparelse på det frivillige 
arbejde eller frivillighedscentrene.

Bevare det nuværende budget for Frivilligt socialt arbejde og  
Frivilligcentre

Fysioterapi til 
handiceppede
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Græsslåning til pensionister over 75 år til en rimelig pris 1

Handicapkørsel Blinde visiteres til den kommunalt finansierede handicapkørse 1

Plejecentre Mere personale på plejecentre 1

1

1

Væresteder 1

Aktivitetscenter, ældre 1

SSU Total 13

KIU Aktiviteter Liv i Ramløse 1

Aktiviteter Noget at lave i Helsinge om vinteren ud over idræt 1

Aktivitetsbane Aktivitetsbane/forhindringsbane i Højbjerg Hegn 1

Beachvolly Beachvolley ved sejlklubben I Ramløse 1

Biblioteker 1

Diskotek Diskotek (i den gamle Kongensgave bygning) 1

Frivillige foreninger 1

Forbedring af de indendørs idrætsfaciliteter i Vejby-hallen 1

Kampsportcenter Bedre forhold/faciliteter til kampsport (BUSHI) 1

Forbedre forholdene for Karate klubben Bushi 1

Kampsportscenter 2

Projekt Kampsportcenter i Gribskov Kommune (BUSHI) 1

Kampsportcenter. 1

Fælles kampsporthus i Helsinge 1

Klubhus til bolden Nyt klubhus til bolden 1

1

Klubhus, Vejby 1

1

Anskaffelse af en kunststofgulvbelægning 1

Etablering af lysanlæg på 1 eller 2 eksisterende baner. 1

Løbebaner Tre løbebaner rundt i Ramløse inkl. Aktivitets stationer 1

Motionscenter Et motionscenter ved og i hallen I Ramløse 1

Multibane En multibane I Ramløse 1

Munkeruphus 1

Overnatningshytter Overnatningshytter ved Arresø/Ramløse 1

Græsslåning til 
pensionister

Vedligeholdelses-
træning

Fastholdelse af vedligeholdelsestræning for fysisk 
handicappede fra før udbuddet. 

Bedre vedligeholdelsestræning til ældre (som den plejede at 
være)

Der mangler væresteder eller aktiviteter samt træning til 
gruppen af demente, der stadig er i stand til at  få noget ud af 
livet.

Ingen nedskæringer på Gribskov Senior Center (tidligere HAC – 
Helsinge Aktivitetscenter), 

Besparelsesforslag: Bibliotekerne i Gribskov kan spare mange 
af de bemandede timer væk. Det er super smart og anvendeligt 
med selvbetjeningen.

Støtte til frivillige foreninger - sportsforeninger, samt foreninger 
der aktivt er med til at gøre noget for turismen i Gribskov 
kommune.

Indendørs 
idrætsfaciliteter, Vejby

Klubhus, Arresø 
Sejlklub

Vi ønsker at udvide lokalefaciliteterne ved etablering af klubhus 
ved Arresø Sejlklub

Udvidelse af Vejby IF's klubhus med bl.a. holdtræningslokale til 
fitness

Kunstgræsbane, 
Tisvilde/Vejby

11-mands kunstgræsbane i Tisvilde eller Vejby

Kunstofgulvbelægning, 
tennis

Lysanlæg på baner, 
tennis

Tilbygning til Munkeruphus bl a indeholdende cafe, værksted og 
lager samt mere plads til udstillinger
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Skatersted 1

Skøjtehal Skøjtehal eller rulleskøjteløb i en eksisterende hal I Helsinge 1

Springhal En ny springhal 7

Ny gymnastikhal til hele Gribskov 1

Springhal 1

Springhal i Helsinge 1

Springhal til gymnasterne. 1

1

Ny gymnastik/springhal 1

Ny springhal i Helsinge. 1

Svømmehal Svømmehal i Græsted 2

Voksenlegeplads 1

KIU Total 45

ØU El-biler El-biler til kommunen 1

Kunst i byen 1

Nye boliger 1

ØU Total 3

I alt 169

Hjælp til at lave et skater sted i Gilleleje  - fx betaling af træ og 
andre materialer

Aktiviter for børn og unge som er kommunens fremtid - 
herunder en ny springhal i Helsinge

Voksenlegeplads ved tomt område mellem Helsinge Station og 
Gymnasium

Opsætning af kunstværk i vores landsby (Dragstrup) til daglig 
glæde for borgere og de mange turister.

Opstart af de kommende 30 familieboliger på den tomme grund 
mod Vognmarken (ASKLY)
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99

9
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13



Ark2

Side 12

45

3
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