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Debat

Sparer Gribskov kom-
mune penge på demente 
plejekrævende borgere?

Det er kommet frem i 
pressen, at Gribskov kun 
yder pleje på ca. 3 timer i 
døgnet til demente pleje-
beboere på friplejehjem. 
Og hvis det ikke er til-
strækkeligt, så må de de-
mente klage til Ankesty-
relsen, siger kommunen.

På Dagmarsminde de-
mensplejehjem i Gribs-
kov Kommune yder man 
mere end 3 timers daglig 
pleje, og det der ligger ud 
over de 3 timer, får pleje-
hjemmet ikke betaling 
for.

I andre kommuner an-
erkender man, at der er 
behov for mere end 3,8 
timers hjælp, hvis man 
skal sikre en effektiv 
aktivitet for de demente. 
Kommunen sparer 1000 
Kr. i døgnet, hvis behovet 
er lavere end 3,8 timer. Er 
det derfor, at Gribskov 
kommune altid holder sig 
under, når de visiterer 
demente til Dagmars-
minde?

Efter længere tid har 
Gribskov Kommune er-
kendt, at der kan være 
behov for 30 min mere 
i døgnet til enkelte af 
beboerne. Ifølge de op-
lysninger man kan læse 
i pressen er Gribskov 
Kommune nu stævnet 
af det private plejehjem 
for det, man er blevet un-
derbetalt af kommunen. 
Gribskov Kommune har 

foreløbigt sparet 1,3 mio. 
kr. på underbetaling af 
Dagmarsminde.

Det forlyder, at kommu-
nen anvender en bereg-
ningsmodel, der ikke ta-
ger hensyn til beboernes 
individuelle behov. En 
model, der i øvrigt ikke 
bruges på kommunens 
øvrige plejehjem, her 
betales der en døgnpris, 
der ligger langt over den 
pris, man betaler til Dag-
marsminde. Da man i 
2008 skulle finde de rette 
takster til friplejehjem, 
udarbejdede Kommuner-
nes Revision en bereg-
ning på op til 8 plejetimer 
i døgnet. Kan det passe, 
at Gribskov borgere al-
drig kan få mere end 3,9 
timers hjælp i døgnet, om 
de så er til skade for sig 
selv eller ved at dø, når en 
uvildig rapport mener, at 
tallet bør være 8 timer?

Det er en kraftig kritik, 
der er rejst af stifteren 
af demensplejehjemmet 
Dagmarsminde, og som 
vi som borgere i Grib-
skov bør få svar på fra 
kommunen. Er det kor-
rekt, som det fremgår af 
kritikken, og hvad me-
ner formanden for Soci-
al og sundhedsudvalget 
Birgit Roswall? Og hvad 
har ældrerådet udtalt 
om taksterne på kommu-
nens plejehjem og friple-
jehjem?

Peter Kay Mortensen
Stenhøjen 20
3250 Gilleleje

Faglige seniorer i  
Nordsjælland

Sparer  
kommunen?

VEJBY: En VW Caddy, der 
holdt parkeret på Genvejen 
i Vejby, har i tidsrummet 
imellem søndag og mandag 
middag fået løsnet fem hjul-
bolte på begge forhjul.

Bilens ejer opdagede hær-
værket, fordi bilen sagde 
nogle mærkelige lyde.

Hjulboltene sad meget løst 
og var tæt på at falde af, oply-
ser Nordsjællands Politi.   

Hjulbolte løsnet 

VEJBY: En vaskemaskine og 
en Le Creuset-proptrækker 
er blevet stjålet fra et fritids-
hus på Engblommevej. 

Tyvene er kommet ind ved 
at bryde en terrassedør til 
køkkenet op.

Indbruddet er sket over 
perioden fra søndag den 11. 
juni til mandag klokken 12.

Vaskemaskine 
stjålet

REMA: Ikke én ene-
ste af de cirka 300 
fremmødte talte 
positivt om at få en 
ny dagligvarebutik 
i sommerhusområ-
det.

SANDET: Det borgermøde, 
som Gribskov Kommune 
mandag aften indbød til i 
Gribskov Kultursal efterla-
der ingen tvivl om, hvad fler-
tallet af sommerhusejere og 
fastboende på Sandet mener 
ometablerer en ny stor dag-
ligvarebutik på 1000 kva-
dratmeter på Klitrosevej på 
Tibirke Sand. De siger nej. 
Det fremgik både af indlæg-
gene og af stemningen på 
borger,ødet, som  samlede 
cirka 300 fremmødte.

Ikke en eneste af de frem-
mødte talte positivt om pro-
jektet. Det kunne forman-
den for plan- og miljøudval-
get Jesper Behrensdorff  (K) 
ellers godt have ønsket at de 
gjorde.

- Hvis der var nogle tilhæn-
gere, så sagde de ikke noget. 
Det kan måske skyldes, at 
de følte sig trykkede over at 
være i mindretal, men jeg 
er sikker på, at der også på 
Sandet bor mennesker, som 
vil byde en ny dagligvare-
butik velkommen. Hvis jeg 
skal konkludere noget på 
baggrund af mødet er det, 
at der på sandet er et stort 
antal sommerhusejere, som 
ikke ønsker at få forstyrret 
deres fredfyldte område af 
en ny dagligvare butik. Det 
synspunkt indgår i det vide-
re forløb, for intet er afgjort. 
Der er heller ingen sammen-
hæng mellem Rema1000’s 
ønsker om  at etablere sig i 
Helsinge og på Sandet. De to 
ønsker behandler vi som to 
forskellige sager. Vi fortsæt-
ter debatten i plan- og miljø-
udvalget efter sommerferi-
en. På det tidspunkt forven-
ter vi også at have resultatet 
af den trafikanalyse, som 
bygherren nu har indledt, 
siger Jesper Behrensdorff.

Fra plan- og miljøudval-
get deltog desuden Jannich 
Petersen og Knud Antonsen  
fra Venstre, Bo Jul Nielsen 
og Pia Foght fra Socialde-
mokratiet samt Susan Kjeld-
gaard fra Alternativet.

Kun Susan Kjeldgaard 
meldte klar ud, at hun er 
imod etableringen af en ny 
stor dagligvarebutik på 
Sandet. Jannich Petersen 
meldte også klart ud, at han 
var modstander af at ud-
skyde sagen til efteråret, så 
spørgsmålet kunne indgå i 
den kommende valgkamp.

Godt møde
Karsten Holland, der er 
medlem af bestyrelsen i 
Grundejerforeningen på 
Sandet, og initiativtager til 

underskriftsindsamlingen 
mod butiksplanerne på San-
det, efterlyser tilkendegivel-
ser fra både tilhængere og 
politikere.

- Det var et godt møde, 
som blev ledet godt og på en 
måde, som alle kunne kom-
me til orde. Jeg er sikker på, 
at hvis tilhængerne havde 
ønsket at sige noget, så ville 
de have fået mulighed for det 
på en god måde. Samtidig 
kunne jeg have ønsket, at 
alle de fremmødte politikere 
havde sagt, hvad de vil læg-
ge vægt på, siger Karsten 
Holland.

Blandt tilhørerne var for-
mændene fra tre af områ-
dets grundejerforeninger 
- Martin Marløe fra Grund-
ejerforeningen På Sandet, 
Søren Bald fra Ejerlauget 
Sandbo og Hugo Østergaard 
fra Skovsvinget og Skovle-
det Grundejerforening. De 
udtrykker alle håbet om, 
at Jesper Behrensdorff ta-
ler sandt, når han siger, at 
sagen ikke er afgjort, og at 
Rema 1000’s ønsker at etab-
lere sig i både Helsinge og 
på Sandet behandles som  to 
selvstændige sager.

Martin Marløe er formand 

for den største af de tre for-
eninger. Den tæller om-
kring 560 matrikler.

- Det er helt usædvanligt, 
at vi i vores forening er gået 
ind i en sag, inden vi får den 
forelagt som et lokalplanfor-
slag. Derfor håber vi også, 
at vi kan påvirke beslutnin-
gen. Vi vil debattere sagen 
på vores bestyrelsesmøde 
kommende weekend. Sand-
synlig vil vi ikke vente med 
at gøre opmærksom på vores 
synspunkter til politikerne 
skal behandle sagen. 

I Ejerlauget Sandbo, der 
omfatter omkring 180 ma-
trikler syd for Frederiks-
værkvej, vil debatten også 
fortsætte.

- Jeg havde ønsket, at po-
litikerne ville udskyde be-
handlingen til efteråret, så 
vi kunne have taget stilling 
til dem under valgkampen. 
Jeg er selv helårsbeboer, og 
det er der jo også mange af 
de andre, som har udtalt sig,  
der er. På mødet var der kun  
modstand mod projektet. 
Det håber jeg, at politikerne 
husker, selv om der ikke blev 
lavet et referat fra mødet, si-
ger Søren Bald.

Skovsvinget og Skovledet 

Grundejerforening om-
fatter 29 matrikler på og 
omkring Klitrosevej, hvor 
Rema1000 ønsker at bygge. 
Formanden Hugo Øster-
gaard har denne kommen-
tar:

- Jeg er mest glad for Jesper 
Behrensdorffs udtalelser 
om, at der ikke er sammen-
hæng mellem Remas ønsker 
om at bygge i Helsinge og på 
Sandet. Flere af os havde 
ellers fået den opfattelse, at 
Rema kun ønsker at etable-
re sig i Helsinge by, hvis de 
også får mulighed for at gøre 
det på Sandet. Det er, hvad vi 
kunne udlede af udtalelser 
fra den tidligere formand 
Morten Ulrik Jørgensen 
(Nyt Gribskov), men nu afvi-
ser den nuværende formand 
denne sammenhæng.

Når politikerne tager sa-
gen op næste gang, vil vi 
de også modtage en række 
underskrifter på en protest 
mod byggeplanerne. Sam-
me dag som  mødet skulle 
holdes,  rundede antallet af 
underskrifter 700, og i går 
var tallet tæt på 750, oplyser 
Karsten Holland.

- keef.

Sandet siger nej til Rema

Rema1000 skal ikke have lov til at etablere sig i et sommerhusområde, mente de fremmødte ved borger-
mødet i Gribskov Kultursal.  Foto: Henrik Uhre-Prahl

En kommentar til Annie 
Thomsens indlæg i FAA 
d. 22. juni, angående den 
triste historie omkring 
Østre Allé i Gilleleje.

Hvis du var journalist,  
Annie, ville du forlængst 
være indstillet til Cav-
ling Prisen.

Men du kan nå det end-
nu. Der er stadig 5 måne-
der til valget.

Hvor er det dog sørge-
ligt med de dårlige bygge-
sager i Gilleleje og Annis-
se m.fl.

Pyt med hytterne!! 
Men trist for det frem-

tidige naboskab, der for 
altid vil være ødelagt.

Steen Folke Nielsen 
Baune-Mosen 3

3210 Vejby

En kommentar...


