HILLERØD

2

SEK TION 2

Slotsgade 1, 3400 Hillerød
Tlf. 48 24 41 00.
hilleroed.red@sn.dk
www.sn.dk/hilleroed
Områderedaktør
Janne Mulvad (mulvad)
Direkte: 48 22 89 04

SALG OG ABONNEMENT
Tlf. 4824 4100
hilleroed.salg@sn.dk
Dagligt kl. 8.30-16, lør lukket.

TID OG STED
TIRSDAG

08.00-15.00: Milnersvej 35:
PCR-test (tilmelding)
09.45-10.45: Frivilligcentret:
Hillerød Motionsvenner:
Motion
10.00: Helsingevej 2, Hillerød:
Seniorgang i Gribskov med
Gribskovens Hårde Kerne
med efterfølgende hygge
10.00-14.00: Frivilligcentret:
Tegneværkstedet
13.30-16.30: Frivilligcentret:
Lektie- og netværkscafe
16.00-18.00: Cyklistforbundet
Hillerød: Cykeltur til Tokkekøb Hegn
16.30-18.00: Frivilligcentret:
Økonomisk råd og vejledning
17.30-18.30: Frivilligcentret:
Retshjælp ved Advokathjælpen i Hillerød

ONSDAG

08.00-15.00: Milnersvej 35:
PCR-test (tilmelding)
10.00-14.00: Frivilligcenter
Hillerød: Kreativt værksted
11.00-12.30: Frivilligcenter
Hillerød: Tai Chi chuan:
Bevægelse for alle
13.00-15.00: Skolevej, Ll. Lyngby, banen bag skolen: Krolf
16.30-19.00: Frivilligcenter
Hillerød: Dansk Flygtningehjælp: Familiecafé
17.15: Den Lille Færge: Koncert med L.E.F – Sang og
lyrik
17.30-18.45: Frivilligcenter
Hillerød: NA (Narcotics
Anonymous): Selvhjælpsgruppe for kvindelige misbrugere
18.30: Kernehuset, Helsingevej 2: Vandring med Gribskovens Hårde Kerne
19.30-20.45: Frivilligcentret:
Al-anon (pårørende til alkoholikere)

BIOGRAFER
TIRSDAG
Café Slotsbio

18.00: Playground
19.30: Elvis

ONSDAG
Café Slotsbio

14.00, 19.30: Elvis
18.00: Playground

n

TIRSDAG 5. JULI 2022

Venstrefløjen vil
droppe undersøgelse
af rundkørsel

REDAKTIONEN

Journalister
Johanne Wainø
Topsøe-Jensen (wainø)
Direkte 48 22 89 09
Per Skovkjær Sand (per)
Direkte 31 49 17 99
Magnus Eg Møller
(mem)
Direkte: 31 23 61 53

Frederiksborg Amts Avis

Igen i år kan børn i alderen 6 til 17 år nyde sommeren med ridning,
udeliv og fodbold på Hillerød Stadion. 
Pressefoto

Gratis feriecamp er
tilbage på stadion
HILLERØD: Igen i år inviteres børn mellem 6 og 17 år
og medfølgende forældre på
gratis FerieCamp på Hillerød Stadion.
I år afholdes campen fra
mandag den 11. juli til og
med torsdag den 14. juli 2022
mellem klokken 9 og 14 alle
dage. Og lige som sidste år
kan børnene hver dag vælge aktiviteter som gårdliv
med heste og dyr, outdoor
i Selskov eller boldspil på
Hillerød Stadion. Der er gratis frokost til alle børn. Det
skriver DGI Nordsjælland i
en pressemeddelse.
- FerieCamp minder meget om en feriekoloni, hvor
fællesskabet og det at lave
aktiviteter med andre er det
vigtigste, fortæller Simone
Rich, der arbejder på ferie-

lejren. Tilmelding skal ske
senest dagen før klokken 12
på mail eller sms til camp@
hilleroedfodbold.dk
eller
mobil 2248 5566.
FerieCamp
arrangeres
af Hillerød Fodbold, HFO
Ødammen og Mødrehjælpen Hillerød. Man behøver
ikke at være medlem af Hillerød Fodbold eller gå på
Ødammen for at være med.
Alle børn i kommunen er
velkomne.
Initiativet støttes af Hillerød kommunes Bevæg dig
for livet pulje, Broen Hillerød, Dansk Flygtningehjælp
, DGI og Hillerød kommunes
særlige sommerferie initiativ for ukrainske flygtninge
samt Netto i Ullerød.
wainø

Forglemmelse fik mand
til at kontakte politiet
HILLERØD: En beboer i Sødalen kontaktede natten til mandag klokken 02.59 politiet, idet han havde opdaget, at to
mænd listede rundt om hans hus. Politiet sendte derfor en
patrulje til adressen. Der var dog en ganske uskyldig forklaring på mændenes opførsel. Det viste sig nemlig, at beboeren havde glemt, at der skulle komme en vareleverance. Det
skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten. 
mem

To mænd anholdt efter skænderi

SKÆVINGE: I forbindelse med byfesten Skønne Skævinge,
som fandt sted i Skævinge i Hillerød Kommune lørdag aften,
opstod der dårlig stemning mellem flere grupper af mennesker, som var med til festen. Politiet ankom til stedet og endte med at anholde to unge mænd på 19 år, der var kommet op
at skændes. De blev begge sigtet efter ordensbekendtgørelsen og bragt til Helsingør for at blive ædru. Politiet oplyser
søndag, at de to mænd begge kommer fra området omkring
fra Skævinge.

Mand med hash råbte efter politiet
HILLERØD: En 24-årig mand blev søndag morgen klokken 7
i forbindelse med en politiforretning på Skansevej fundet i
besiddelse af hash, hvilket han blev sigtet for. Det fremgår
af Nordsjællands Politis døgnrapport. Da den unge mand
desuden råbte flere skældsord efter de betjente, der var på
stedet, blev han også sigtet for fornærmelig tale.

Kørte igen uden kørekort
HILLERØD: Natten til søndag klokken 00.17 blev en 32-årig
mand stoppet af en patrulje på Carlsbergvej i Hillerød.
Her viste det sig, at han kørte uden kørekort, og da det ikke
er første gang, blev hans køretøj konfiskeret, mens manden
blev sigtet for at køre bil i frakendelsestiden. Det oplyser

RUNDKØRSEL: SF vil
bruge penge på en
analyse af trafikforholdene på Tulstrupvej i stedet for
af rundkørslen på
Milnersvej

kommer færre biler på vejene og ved at forbedre forholdene for bløde trafikanter
og offentlig transport, sagde
hun.
- Vi ser gerne, at vi opfordrer til begrænsning af
unødvendige biltransport i
byen fremfor at gøre det lettere, sagde hun.

Presset i fremtiden
Af Mette Dolmer Thygesen
HILLERØD: Der er andre og
vigtigere trafikale tiltag at
bruge 300.000 kroner på end
at få sat en analyse af rundkørslen ved Milnersvej, Roskildevej og Peder Oxes Allé
i gang.
Det argumenterede venstrefløjen for, da en række
såkaldte
fremkommelighedsprojekter, der skal få
trafikken i Hillerød til at
glide bedre, var til debat i
byrådssalen ved det seneste
byrådsmøde.
- Det er sandt, at der kan
være lidt kø i rundkørslen,
men ikke mere end det er tilfældet mange andre steder i
byen. Hvilke borgere er det i
øvrigt, som efterspørger den
løsning, som er fremlagt,
og som en række politikere ønsker, og bruge 300.000
kroner på at undersøge
muligheden for at ændre
den rundkørsel, en løsning
som antageligt kommer til
at koste mere 20 millioner
kroner?, spurgte Janne Lunding Olsen (SF).

Tulstrupvej i stedet
SF stillede derfor forslag om,
at analysen af rundkørslen
skal vente, og at kommunen
i stedet skal iværksætte en
analyse af trafikforholdene på Tulstrupvej fra Herredsvejen til Sophienborg
for at sikre især børn, der
går og cykler. I det hele taget
skal fremkommeligheden
ifølge SF sikres ved, at der

Dan Riise (V), som er formand
for
Arkitektur,
Byplan og Trafikudvalget,
mente til gengæld, at en analyse af rundkørslen er en
rigtig god ide:
- Det er et af de store knudepunkter i byen. Måske kan
den udvides eller laves om
til et kryds - det vil analysen
vise, og det kommer vi til at
snakke mere om, hvis vi får
en anbefaling til at ændre
tingene, sagde han.
Tidligere undersøgelser
har peget på, at rundkørslen er et af de steder, hvor
trafikken for alvor kan blive
presset i fremtiden, når resten af Frederiksbro er bebygget, og virksomhederne
på Peder Oxes Allé udvider
med flere ansatte. Det tæller blandt andet Fuji Film,
der allerede er i gang med
at udvide og i sidste uge annoncerede, at virksomheden
planlægger at udvide yderligere og skabe op mod 450 nye
arbejdspladser.
- I kikkerten kan vi se, at
det sander fuldstændig til,
så vi beder om de penge, vi
har afsat. Analysen skal
vise, hvordan trafikken i
rundkørslen bliver påvirket
i morgen og i 2030, så vi kan
være i god tid, inden trafikken bryder helt sammen.
Når - eller hvis – vi får en anbefaling om, at det vil koste
10 eller 15 millioner kroner,
så tager vi stilling til det.
Jeg kan ikke forstå, at I har
noget imod, at vi prøver at
passe bare en smule på vores
borgere og kigger fremad.
Det er det, vi har fået skudt

i skoen, at vi ikke har gjort
før, sagde han.

Sikre svage trafikanter
SF’s forslag fik dog opbakning fra Enhedslistens Tue
Tortzen. Han mente, at det
handler om at indrette byen,
så biltrafikken ikke stiger,
og så flere vil bruge busser
og cykler.
- Vi skal investere i at sikre
de svage trafikanter. Jeg vil
ikke sige, at det aldrig bliver
aktuelt at lave den rundkørsel om, men lige nu skal vi
forhandle et budget med et
presset anlægsloft, og der
er meget, vi mangler, for at
sikre de svage trafikanter,
før vi bruger penge på den
rundkørsel, sagde han.
Løsgænger Jamil Cheheibar stemte blankt, men alle
andre – V, K, S, DF, NB og R
– stemte efter 40 minutters
debat for at igangsætte analysen af en ombygning af
rundkørslen, og analysen
skal også dække trafikken
på de tilstødende veje.

Rettig omhu
Lars Ole Skovgaard Larsen
(DF) kaldte i den forbindelse analysen for »rettidig
omhu«:
- Vi er blevet udskældt og
udskældt, fordi vi ikke været forudseende nok. Vi ved,
at vi får et problem, når vi
udbygger vores by. Der er
også nogle arbejdspladser,
som vi skal sikre. Vi kan
ikke køre på cykel og løbehjul alle sammen, så vi er
nødt til at kigge på de problemer, vi ved, kommer, sagde
han.
Også Radikale Venstre
bakkede op om analysen:
- Det er ikke en diskussion af, om man skal køre i
bil eller på cykel. Det er en
rundkørsel, som mange har
behov for en analyse af, så
vi finder den rigtige trafikløsning til glæde for både
bilister og cyklister, sagde
Jørgen Suhr.

Fælles cykeltur til Tokkekøb Hegn
HILLERØD: Cyklistforbundet
Hillerød inviterer på cykeltur tirsdag 5. juli til Tokkekøb Hegn, som er et idyllisk
område med mange oldtidsminder og søer.
Der er afgang kl. 16 fra
Frederiksborg Gymnasium,
Carlsbergvej 15, og man er
retur kl. 18.
På turen besøges Kongedyssen, som Frederik VII
var med til at udgrave, den
gamle gård Dæmpedyssegård og Lergraven.

På cykelturen
tirsdag 5. juli
besøger man
blandt andet
oldtidsmindet
Kongedyssen.
Pressefoto

Turen ud går ad Præstevang, Funkevej og Gl. Fre-

deriksborgvej og retur ad
Kongevejen. 
jesl

