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ET ÅR I CORONAENS TEGN 

Det har unægtelig været et specielt år også rent foreningsmæssigt. Den ordinære generalforsamling, der
skulle have været afholdt i maj 2020, måtte på grund af corona-restriktionerne udskydes og blev derfor først
afholdt den 3. oktober. Også mødestedet var ændret. Ikke på grund af coronaen, men fordi det tidligere
anvendte lokale i Kulturhuset I Helsinge var inddraget til andre formål. De i 2020 fremmødte medlemmer af
SANDBO var særdeles tilfredse med det nye sted, Tinggårdens lokale "Stalden", så der kommer vi igen i år. 

Coronaen betød, at foreningens område var betydeligt mere befolket og befærdet igennem hele vinteren end
normalt, hvilket også betød større slid på områdets veje - især de gennemgående. De på Arresø Alle opsatte
vejbump har medvirket til at reducere hastighederne og dermed sliddet. 

VEJE OG GRØFTER

Bestyrelsen er meget opmærksom på omfanget af sliddet på vejene. I samarbejdet med vores udmærkede
vejmand sørger vi løbende for, at der sker reparationer og forbedringer, men både hastigheder og nogle bi -
lers tyngde er fortsat et stort problem. 

Grøfterne bearbejdes løbende af en mand med en skovl, fordi anvendelse af entreprenørmaskiner dels ville
betyde store udgifter, dels ville hærge naturen langs grøfterne. Hvis der ved en grøft ved jeres ejendom er
"forstoppelse", så henvend dig til bestyrelsen, som så vil sørge for, at manden med skovlen kommer og gør
sit for at hjælpe på gennemløbet.

Vi ved, at der ved Lyngstien har været særlige problemer, og vi arbejder med at få afklaret, hvordan vi løser
dem, så vandet kan ledes naturligt væk i retning mod Arresø.

I årets løb har der i forbindelse med et nybyggeri været særligt kraftige belastninger af udvalgte veje. Ikke
kun som forøget slid på selve vejbanerne, der fordrer reparationer, men også problematisk slid på vejkassen,
midterrabatten og rabatterne, så grøftekanterne blev beskadiget. Forløbet har givet bestyrelsen anledning til
at fremsætte forslag til en ny bestemmelse i vedtægterne - se det 3. forslag.

Bestyrelsen vil ved generalforsamlingen redegøre for sin opfattelse af det af Igor Kjær fremsatte forslag om
vejbump, der er indkommet efter den 15. marts.

LOKALPLANEN - 531.01 - OG GRIBSKOV KOMMUNE

Vores område går fra landevejen til Egernlunden og fra Store Ryvej til Birkestien og er omfattet af lokalplan
5631.01, som Gribskov kommune vedtog i 2009. SANDBO har dog også 11 parceller liggende i Halsnæs
kommune. Det er en udmærket plan, som skal sikre, at området beholder det, der i lokalplanen beskrives
med ordene "Formålet med lokalplanen er at fastholde områdets karakter som et sommerhusområde med et
klart naturmæssigt præg". Dette spiller smukt sammen med Ejerlaugets eget formål, hvor det bl. a. hedder
"....at værne om områdets karakter som rekreativt skov- og naturområde".

For at sikre ensartede vilkår i hele foreningens område foreslår Bestyrelsen en ny bestemmelse indføjet i
vedtægterne. Se det 4. forslag med begrundelsen.

Lokalplanen har blandt sine mange fornuftige bestemmelser en bestemmelse - § 9.11 - hvori det hedder:
"Der må ikke henlægges kvas som hegn i eller tæt ved skel". Bestemmelsen skal dels hindre, at naturind-
trykket brydes af større kvas-bunker, dels frembyder kvas en oplagt risiko for brand. 

Med de mere liberale vilkår for helårsbeboelse og med Gribskov kommunes mere laissez-faire agtige forvalt -
ning af lokalplanens bestemmelser er det vigtigt, at vi medlemmer af SANDBO er bevidste om, at det er os
selv, der skal sikre, at vores område bevarer sine natur-kvaliteter!



Overholdelse af lokalplanens vilkår er derfor et "must". Man kunne med præsident Kennedy sige: "Spørg
ikke hvad bestyrelsen, naboerne og kommunen kan gøre for at sikre områdets kvaliteter. Spørg hellere,
hvad du selv som grundejer kan gøre for at beskytte skov- og naturpræget"!

Det er et skovområde. Fældninger skal derfor ske med lempe og omsorg for skovpræget. Og så skal der ef-
ter fældninger løbende ske genplantninger. 

KOMMUNEPLANEN OG RISIKOEN FOR PARTYLANDSBYER

Gribskov kommunes kommuneplan er under revision. Gribskov Landligger Forbund er aktiv i dette arbejde,
som også vi i SANDBO ser på med stor interesse. Det er vigtigt, at planen sikrer, at by-udviklingen primært
sker i og ved de eksisterende by-centre og ikke ved - som det skete ved det tidligere Geo Art-museum - at
udarbejde et supplerende lokalforslag, der indebærer indretning af 10 - flere ganske små - lejligheder. Og til-
med tæt op ad et sommerhus- og NATURA 2000-område. 

SANDBO arbejdede for et par år siden aktivt sammen med andre lokale grundejerforeninger for at undgå en
mega REMA 1000 ved Tinggården. 

Den bestemmelse, der i sin tid gav kommunen mulighed for at tillade en dagligvare-butik, er nu heldigvis
taget ud af udspillet til kommuneplan. 

Vi opfordrer både områdets fastboende - som udgør ca. 10 % af medlemstallet - og sommerhusbeboerne til
at holde nøje øje med den offentlige fase omkring kommuneplanen. Det er sjældent klogt at sove i timen!

Gribskov Landligger Forbund, hvor SANDBOs formand er i bestyrelsen, er særligt opmærksom på at sikre,
at der ikke i bestående sommerhusområder kan etableres den type party-landsbyer, som Halsnæs kommune
desværre har oplevet meget problematiske eksempler på.

Party-landsbyerne fremtræder som rent erhverv. De indebærer store rydninger. De ødelægger naturen med
gigantiske huse, faste udendørs-anlæg samt masser af grus og golde græsplæner. De meget kortvarige og
ofte engangs-besøgende støjer voldsomt og efterlader en masse skrald. Og under opholdet parkeres der
ulovligt på de smalle brandveje. De besøgende føler intet ansvar for området!

NYE AFFALDSORDNINGER

Folketinget har besluttet, at vi alle skal sortere vores affald bedre og mere. I SANDBO synes vi, at der bør
være forskel på kravene til helårsområderne i byerne og sommerhusområderne, men det kommer vi måske
ikke igennem med - trods den meget forskellige kapacitetsudnyttelse sommer og vinter. Man synes at lægge
op til mere kørsel på vores sårbare fællesveje, og der er en åbenbar risiko for at der opstår en betydelig
overkapacitet.

Vi er ikke modstandere af mere sortering, men vil gerne have indflydelse på den konkrete udformning i vores
område. I bestyrelsen vil vi være meget opmærksomme på, hvordan ordningerne rulles ud. Vi er desværre
bekymrede, fordi der næppe bliver plads til dispensationer.

Bestyrelsen vil søge at orientere løbende, så I medlemmer ved, hvad der er på trapperne. Sortering er godt,
men ordningerne må ikke blive for bøvlede. Og der er ikke behov for samme antal tømninger i et sommerhu-
sområde i vinterhalvåret som inde i Helsinge. 

Hvis ordningerne bliver de samme i Halsnæs og Gribskov kommune, vil vi måske kunne få tømninger på Bir-
kestien til at foregå forskudt, så vejen ikke slides for meget af renovationsbilerne.

HVIS I SKAL BYGGE OM 

Foranlediget af aktuelle eksempler vil vi gerne opfordre til, at man husker et par tommelfingerregler, hvis man
overvejer udvidelser, nybyggeri eller ombygninger. 

Vigtigst: Se først i Lokalplanen 531.01, hvilke krav der stilles. Tal med de naboer som har grunde op til jeres
ejendom. Søg kommunen om tilladelse. Kontakt SANDBO bestyrelsen for råd og vejledning. Og når projektet
starter, så sørg for, at jeres byggeri ikke belaster områdets naturværdier unødigt. Sørg for, at jeres bygge-fir-



maer kører så forsigtigt på vejene som muligt - og gerne med mindre vogne og ikke mega-tunge køretøjer.
Læg jernplader ud - ikke blot ved jeres egen ejendom. 

Glem ikke, at vejreparationer betales af den fælles foreningskasse, fordi vi er fælles om vejene. 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

I selve indkaldelsen er anført de fire ændringer, som bestyrelsen gerne ser vedtaget. Der er også anført be -
grundelserne. Hvis der er medlemmer, der gerne allerede nu vil vide mere om baggrunden, er de velkomne
til at kontakte formanden, Søren Bald, på enten mail:  bald1940@gmail.com eller telefon 2140 1789. Især
ændringsforslag nr. 1 om tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er vigtigt.

BESTYRELSESARBEJDET OG IT-STATUS 

Bestyrelsen har i år været henvist til at benytte mail-systemet, idet vi af corona-mæssige grunde valgte ikke
at mødes før her kortvarigt og lige før generalforsamlingen. Vi har mailet sammen - bl.a. om beretningen. Det
bliver forhåbentligt anderledes i foreningsåret 2021/22. Vi håber det, men mail-systemet har andre fordele. Vi
kan f. eks. hurtigt orientere jer alle sammen, når noget vigtigt er under opsejling. F. eks. tilbød et venligt med-
lem i vinteren 2020 at købe ind for mennesker, der på grund af coronaen var bekymret ved at komme op til
købmanden.

Det har taget lidt tid at få alle med, men i dag er kun 12 medlemmer ikke-digitale - d.v.s ca. 6 %. Bestyrelsen
indstiller, at der opkræves 300 kroner ekstra for ikke-digitale medlemmer, fordi det er ganske bøvlet med
post-ordninger for 6 % af medlemmerne. Der kan være grunde til, at man ikke er digital, men foreningsmæs-
sigt kan vi udmærket pålægge de ikke-digitale et ekstra beløb.

Vi har just skrevet ud om et fibernet-system, som alene skulle bruges til at illustrere, om der i området er
interesse for fibernet. Bestyrelsen og dermed foreningen er på ingen måde forpligtet af den fremsendte fore-
spørgsel. 

Kommer der realiteter på bordet, vil vi selvsagt inddrage jer medlemmer, så der bliver bredde i undersø-
gelsen og indhentningen af mulige tilbud.

Siden den 31.  marts 2020, hvor regnskabsåret  2019/20 sluttede, er der foretaget 10 ejendomshandler i
SANDBOs område - d.v.s. at ca. 5 % af ejendommene har skiftet ejere.

Bestyrelsen håber at se både nye og gamle medlemmer til den ordinære generalforsamling lørdag den 22.
maj kl. 10.00 i "Stalden" på Tinggården. 

I må meget gerne give fuldmagt til en "god nabo". Og det er også - modsat de andre år - bedst, hvis der kun
kommer en fra hver ejendom. Igen corona-affødte problemer! 

Skulle der mod forventning opstå problemer med nye restriktioner, så generalforsamlingen rammes, vil vi
øjeblikkeligt orientere alle digitale medlemmer. Ikke-digitale må søge information hos formanden - se oven-
for.

Med venlig hilsen

Søren Bald - Morten Kall - Leif Thy - Dennis Arentoft - Jacob Jul Nørup
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