Gribskov Grundejerforbund Øst
E-mail til Bestyrelsen: gggfost@gmail.com
Hjemmeside: www.gggf.dk

Kære Grundejerforening,

NYHEDSBREV nr. 3
Dette Nyhedsbrev har kun 2 punkter:
1. Gribskov Kommunes Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse.
Et foreløbigt forslag er udsendt til kommentering til vandværkerne i oktober 2015 og kan læses her:
http://www.gribskov.dk/Gribskov/Serviceydelser.nsf/0/c51731975f40b2c9c1257ef900444105/$FILE/Forslag%20til%20IP%20okt%2
02015.pdf

Forslaget til indsatsplan forventes endelig vedtaget i starten af 2016 efter godkendelse af
Grundvandsrådet og Teknisk Udvalg samt efter 12 ugers offentlig høring. Indtil da bliver forslaget
formentlig behandlet Vandværkernes bestyrelser og i Gribskov Kommunes Vand- og Miljø gruppe,
hvor Mette Dollerup og jeg er repræsentanter for Gribskov Grundejerforbund. Det er vigtigt, at vi
hjælpes ad med at lokalisere mulige forureningskilder og gamle inaktive vandboringer, som ikke er
forseglede, da de jo med deres ca 50m dybde går helt ned til grundvandet og en eventuel
indtrængende forurening kan gøre stor skade. Indsatsplanen har ikke alle risici med og her kan den
viden der ligger i de enkelte grundejerforeninger blive en stor hjælp for Gribskov Kommunes
Indsatsplan.

2. Gribskov Kommunes og Kystsikringsgruppen.
I P4 København Morgen i dag var der følgende samtale med Borgmester Kim Valentin og grundejer
Birgit Lund, som her kan høres som Podkast ca. 1time 38 minutter inde:
http://www.dr.dk/p4kbh/p4kbh-morgen/
I udsendelsen siger Kim Valentin, at kommunen ikke må gå ind og betale. Han fremstiller det hele
meget skråsikkert, at det er grundejerne i 1. række, der skal betale i henhold til
Kystbeskyttelsesloven. Men det er altså direkte forkert. Bent Nielsen ringede til Kystdirektoratet for
at høre om det virkelig står i loven og fik at vide at det er IKKE tilfældet, da det ikke er i loven. Der
står heller ikke noget med 300m. Bent Nielsen har så forgæves forsøgt at få fat i Kim Valentin, men
han er ikke på kontoret. En forklaring på denne forkerte udtalelse vil blive taget op i Gribskov
Kontakt UdvalgsmødeKU i morgen
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Det er jo særdeles interessant, hvis det er administrationen, der giver forkerte oplysning til
politikerne eller om det er politikerne, der forsøger at fremstille sagen forkert af politiske hensyn.
Sagen bliver selvfølgelig fulgt op. Vi har jo før kunnet konstatere, at Birgit Lund ved hvad hun taler
om.

Mange hilsener og ønsker om en God Jul og et Rigtigt Godt Nytår i vores dejlige
sommerhusområder!
Kjell

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 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 på fra vore hjemmeside www.gggf.dk
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