Gribskov Grundejerforbund Øst
E-mail til Bestyrelsen & Facebook : gggfost@gmail.com

Hjemmeside: www.gggf.dk

Kære Grundejerforening,

NYHEDSBREV nr. 9
Dette Nyhedsbrev har kun 1 punkt:
1. Gribskov Kommunes forslag til Natura 2000 handleplaner
Jeg har lige modtaget nedenstående mail til Grundejerforeningen Fuglevangen:
Hej Kjell
Jeg er blevet opmærksom på, at I i Grundejerforeningen Fuglevangen kan tænkes at have interesse i, at vi i
Gribskov Kommune har sendt forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner i offentlig høring d. 20. okt. Derfor
denne mail med link til høringsmaterialet.
Til:
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov, Dansk Ornitologisk Forening,
Nordsjælland, Friluftsrådet, kreds Nordsjælland, Museum Nordsjælland - Gilleleje, Naturstyrelsen, Nordsjælland,
SVANA, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Slots- og Kulturstyrelsen
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Fredensborg Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune
Hillerød Kommune, Det Grønne Dialogforum (Det Grønne Råd i Gribskov Kommune), Grundejerforeningerne:
Tibirke Bakker, Dr.mølle Strandpark I-III, Månehøjen, Grænsestien, Annisse Borger og Grundejerforening
Ramløse Bakker, Bækkegården, Grundejerforeningen på Sandet
Til orientering har Gribskov Kommune i dag d. 20. okt. 2016 sendt forslag til fire kommunale Natura 2000handleplaner i offentlig høring med høringsfrist den 15. december 2016.
Høringsmateriale og informationer vedr. høringen kan ses her:
http://www.gribskov.dk/afgoerelser/2016/natur/offentlig-hoering-af-forslag-til-kommunale-natura-2000handleplaner/
Med venlig hilsen
Christina Larsson
Biolog
.............................................
Gribskov Kommune - Center Teknik og Miljø, Team Natur og Vand - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge Direkte tlf: 72496351 - www.gribskov.dk

Jeg formoder høringsmaterialet også har en vis interesse for vores medlemmer og
deres medlemmer og vil derfor opfordre alle til at tage del af materialet på Gribskov
Kommunes hjemmeside og orientere vores grundejere.
Jeg har på Grundejerforeningen Fuglevangens vegne meddelt Christina Larsson
følgende:
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Hej Christina,
Tak for din mail med link til høringsmaterialet - det må da siges at være lidt af en kraftig underdrivelse "Grundejerforeningen Fuglevangen kan tænkes at have interesse i, at vi i Gribskov Kommune har sendt forslag til
kommunale Natura 2000-handleplaner i offentlig høring d. 20. okt.",
da vi sammen med Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark er lodsejer i Naturpark Kongernes
Nordssjælland med et areal i Naturparken på ca 220.000m2 og repræsenterer sammen ca 700 sommerhusejere i
Gribsskov Kommune.
Vi sommerhusejere repræsenterer jo reelt halvdelen af Gribskov Kommunes ca. 28.000 husstande og i følge
sagens natur er vore grundejere jo spredt over hele Danmark og mange andre lande i verden og kun tilstede i
sommerperioden i kommunen. Derfor ville jeg mene, at det er vigtigt for Gribskov Kommune at notere, at vi har
Gribskov Grundejerforbund Øst og Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, som kan hjælpe Gribskov
Kommune med at formidle hørings materialer og komme med relevante kommentarer og udtalelser på
medlemmernes vegne, der vedrører alle Gribskov Kommunes borgere på en effektiv måde, udover de berørte
lodsejere og de nævnte interesseorganisationer på den korte høringsliste i din mail.

Hvis der skulle være problemer med at følge linket til dokumenterne på Gribskov
Kommunes hjemmeside kan jeg fremsende pdf-filerne på anfordring.
Mange hilsener og ønsker om en god vinter uden for mange hårde storme i vores
dejlige sommerhusområder!

Kjell
Sekretær
PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle
vurderinger/fortolkninger står for min personlige regning.
PS 2: De, med meget småt, anførte eventuelle links er bevidst lavet meget småt, men kan fortsat markeres og kopieres ind i Internet
Browseren og så skulle de pågældende hjemmesider gerne dukke op.
PS 3: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive til kjellnilsson44@gmail.com, så bliver email adressen
fjernet for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi,
dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke
umiddelbart kunne misbruges. Alle vores medlemsforeninger er naturligvis velkomne til at videresende Nyhedsbrevet til sine egne
grundejere.
Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses fra vore hjemmeside www.gggf.dk og på Facebook gggfost@gmail.com
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