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FLERTAL: Der tegner sig 
et stort politisk flertal for 
M. Goldschmidt Holdings 
boligplaner i Hillerød.

Af Anna Törnqvist Jensen

Investoren bag Hillerød Storcenter, 
M. Goldschmidt Holding, har nu 
fremlagt sine ambitiøse boligplaner 
for byrådet i Hillerød og alt tyder på, 
at 900 boliger på Møllebrogrunden 
kan blive erstatningen for det kuld-
sejlede storcenter. En rundspørge 
foretaget af Frederiksborg Amts 

Avis viser, at politikerne overvejen-
de er positivt stemt over for bolig-
projektet. 

- Vi har helt principielt sagt ja tak 
til at kigge nærmere på boliger, siger 
borgmester i Hillerød, Dorte Meld-
gaard (K). 

Og det bakker samtlige af byrådets 
partier op om.

- Socialdemokraterne mener, at 
planerne om boliger ser interessan-
te ud for Hillerød, siger viceborg-
mester Kirsten Jensen (S), og det er-
klærer Venstre i Hillerøds politiske 
leder, Klaus Markussen, sig enig i.

- Det er Venstres indtryk, at det nye 

forslag, som M. Goldschmidt Hol-
ding har præsenteret, virker am-
bitiøst og interessant for Hillerøds 
udvikling, siger han.  

Om der bliver tale om 15 etagers 
højhuse, som M. Goldschmidt Hol-
ding har lagt op til, er endnu uvist. 

- Jeg er ikke højdeskræk, og der 
er ingen tvivl om, at høje bygning-
er giver helt særlige muligheder for 
ekstraordinær arkitektur, siger by-
rådsmedlem Jonathan Nielsen (LA). 

Det er kun SF, der indtil videre 
melder pas til højhusbyggeri. 

- Jeg synes som udgangspunkt 
ikke, det passer, at så høje huse skal 

placeres i Hillerød, men vi må jo dis-
kutere, hvad der er fornuftigt, siger 
partiets byrådsmedlem, Rikke Ma-
cholm.

Før politikerne tager yderligere 
stilling til boligplanerne, har de 
bedt investoren om en skriftlig er-
klæring på, at storcenterplanerne 
er endegyldigt droppet. 

Hillerød 2. sektion side 3

Stor opbakning til højhuse

Hillerød Kommune overvejer at lukke to små landsbyskoler, hvor der i dag er indskoling. Desuden vil man lukke landsbyernes sfo’er og klubber.  Foto: Lars Skov 

 Hillerød. 2. sektion forsiden

Små skoler truet 
af lukninger

Rungsted Ishockey har 
bragt sig foran 2-0 i kvart-
finaleserien mod Herning. 
Midt i mængden af gran-
voksne mænd finder man 
den blot 15-årige Jonas 
Røndbjerg, der på billedet 
får en solid tackling i ban-
den af en Herningspiller.

Sporten 
1. sektion side 17

15-årige 
Jonas kastet 
for løverne

1813: Pårørende mener, 
at 1813 begik fejl, da en 
51-årig kvinde døde efter 
at have ringet til akuttele-
fonen.  

Af Jesper Sabroe

Pårørende til den 51-årige Lone 

Serwin, der blev begravet lørdag 
fra Asminderød kirke, mener ikke, 
der blev stillet de rigtige spørgs-
mål til moderen af medarbejderen 
på akuttelefonen, da hun den 16. 
februar ved 22-tiden ringede, fordi 
hun havde smerter i lungerne. Lone 
Serwin blev blandt andet rådet til at 
tage nogle smertestillende piller og 
kontakte egen læge næste dag. Hun 
lagde sig efter samtalen til at sove - 
for ikke at vågne igen. Det har vist 

sig, at hun havde fået en blodprop i 
lungerne.

- Min mor blev ikke stillet de rig-
tige spørgsmål. Det er som om, man 
havde travlt med at komme videre til 
næste patient, siger Sabine Serwin. 

Sammen med moderens samlever, 
Palle Madsen, overvejer hun nu, 
hvilke klagemuligheder familien 
har. Familien vil også søge støtte 
hos en advokat, ligesom den vil sige 
ja tak til det tilbud om en samtale, 

som Sabien Serwin og Palle Madsen 
har modtaget fra Den Præhospitale 
Virksomhed - Akutberedeskabet, 
der står for 1813.

Det er en samtale, hvor forløbet vil 
blive gennemgået med de ansvarlige 
chefer på området, og de pårørende 
vil blive vejledt om klage- og erstat-
ningsmuligheder. 

Nordsjælland 
1. sektion side 2

Familie klager over 1813 efter dødsfald 

Hornbæk 
lægger sand 
til Beach Polo

Helsingør  
2. sektion side 7

Studerende 
skal belønnes 
med eget hus

Fredensborg 
2. sektion side 9

Dement  
fundet død  
ved plejehjem

Nordsjælland 
1. sektion side 3 

Foto: Jan Korsgaard/Scanpix

Ja til rene 
lagener

Hørsholm  
2. sektion side 10

Venstre vil 
ændre  
kontathjælp

Danmark  
1. sektion side 6
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LANDSBYER: Risiko 
for at både Nødebo 
og Gadevang mister 
deres skoler. Fami-
lier vil fravælge de 
små samfund, adva-
rer forældre.

NØDEBO/GADEVANG: Hille-
rød Kommune overvejer at 
lukke skolerne i Nødebo og 
Gadevang. 

Det er skoler for de aller-
mindste børn i udskolingen, 
nemlig 0. - 3. klasse. Elever-
ne fra Nødebo skal rykke til 
Grønnevangskolens afde-
ling på Jespervej, og elever-
ne i Gadevang skal rykkes 
til Hillerødholmsskolen 
inde i selve Hillerød.

Forvaltningen lægger op 
til, at de små skoler lukkes 
i sommeren 2016. Samtidig 
skal sfo’erne og klubberne i 
de små byer også nedlægges. 

Forslaget er en del af et 
forslag til en ny struktur på 
SFO- og klubområdet.

Et faldende børnetal i både 
Gadevang og Nødebo gør 

det uøkonomisk at fastholde 
driften af de små enheder, 
ligesom det også er »mindre 
pædagogisk bæredygtigt«, 
skriver forvaltningen i en 
indstilling til Børne- og Fa-
milieudvalget, som skal se 
på strukturen på deres næ-
ste møde.

-  For byen vil det være en 
katastrofe. Det er børnefa-
milier, der køber de fl este 
huse i Nødebo, og mange vil 
ikke fl ytte til et sted, hvor 
der ikke er en skole, siger 
Martin Utiger, som bor i Nø-
debo, har en 7-årig søn i 0. 
klasse på skolen, og to mere 
på vej.

Og skolen i Nødebo, hvor 
der går 75  elever, er ikke kun 
en skole. Der er også SFO og 
klub med 52 børn i den gam-
le skole, som indtil 1982 ek-
sisterede som selvstændig 
skole, indtil den blev en del 
af Kulsvierskolen, som i dag 
er slået sammen med Skan-
seskolen til Grønnevang 
Skole.

Grønnevang Skole har 
ifølge souschef Michael Sch-
midt en ambition om at ud-

vide skolen i Nødebo, så ele-
verne kan gå der til og med 
5. klasse. 

- Det er vores vision, så 
vi ville have to ens indsko-
lingsskoler, i Nødebo og på 
Kulsvierskolen, siger Mi-
chael Schmidt, som ikke øn-
sker at udtale sig om forsla-
get om at nedlægge skolen i 
Nødebo.

- Det er en politisk beslut-
ning, og det vil jeg respek-
tere, at politikerne bestem-
mer, siger han.

Udover at huse SFO og 
klub. holder mange af de lo-
kale idrætsforeninger også 
til på den gamle skole, for 
eksempel Nødebo Fodbold-
klub. Martin Utiger frygter, 
at en lukning af skolen vil få 
konsekvenser for fritidsli-
vet i Nødebo. 

- Hvis du lukker det her, 
vil mange af de idrætstilbud 
forsvinde, siger han.

Hvis politikerne vælger 
at realisere lukningen, vil 
han overveje privatskole til 
sine børn - ligesom mange 
andre forældre i Nødebo er 
begyndt at gøre.

- Hillerød Kommune har 
en privatskoleandel, der er 
meget høj i forhold til andre 
steder i landet. Og den vil 
bare blive højere, hvis man 
gennemfører det her. Folk, 
der bor i Nødebo, er typisk 
forældre, der vil gøre et eller 
andet for ikke at få sine børn 
på Grønnevang Skole, siger 
han.

Forældrene i Nødebo fi k 
besked sidste uge, og var i 
aftes inviteret til et infomø-
de på Nødebo Kro, hvor der 
blev orienteret om mulighed 
for, at skolen ender med at 
lukke.

Forældre på barrikaderne
I Gadevang er forældrene 
allerede på barrikaderne i 
kampen for landsbyens lille 
skole, SFO og klub, og der 
var stormøde om planerne i 
aftes. 

På Gadevang Skole, som er 
en del af Hillerødholmssko-
len, går der 40 børn. I Gade-
vang Asyl, går der 149 børn i 
fritidsklub og ungdomsklub. 
Bestyrelsen i Gadevang 
Asyl har sendt et åbent brev 

til politikerne i Børne- og 
Familieudvalget, hvor de 
protesterer mod planerne og 
formand for lokalrådet i Ga-
devang, Ole Strand, frygter 
også for konsekvenserne for 
den lille by.

- Vi bryder os bestemt ikke 
om det her. I byens perspek-
tiv kunne det jo være, at der 
var færre, der syntes, det 
var interessant at fl ytte til 
Gadevang, hvis deres børn 
skal gå i skole i Hillerød. 

Hillerød Kommune sendte 
i går en pressemeddelelse ud 
om, at politikerne nu skal se 
på en ny struktur for sfo’er 
og klubber. Det fremgik 
ikke, at der også kan være 
skolelukninger på vej.

Det var i går ikke muligt 
at træffe Rikke Macholm, 
formand for børne- og fa-
milieudvalget, for en kom-
mentar. Udvalget skal tage 
stilling til forvaltningens 
forslag i morgen, onsdag den 
4. marts.

mulvad/qvist

Små skoler og sfo’er risikerer lukning
FAKTA

Kommunen overvejer 

fi re scenarier for en 

ny struktur på sfo- og 

klubområdet

Scenarie 1 er den 

nuværende med 12 

selvstændige sfo’er, 

12 selvstændige 

fritidsklubber, 2 fri-

tidsværesteder og 

10 ungdomsklubber. 

Hertil et fritidsbud 

for 6-17-årige i Gade-

vang, som drives af 

Gadevang Asyl. I sce-

narie to reduceres de 

10 ungdomsklubber 

til fi re. Fritidsværeste-

der udvides fra 2 til 3. 

I scenarie tre reduce-

res ungdomsklubber-

ne til tre, og fritidsvæ-

restederne lukkes.

I scenarie fi re lukkes 

fritidstilbuddene i Ga-

devang og Nødebo.   

LUKNING: I Gade-
vang Asyl frygter 
man for konsekven-
serne, hvis den loka-
le skole og Asylets 
fritids- og ungdoms-
klub lukkes.

GADEVANG: - Vi er jo ufatte-
lig glade for det her sted, si-
ger Jakob Roos.

Han er 18 år, går i 3g, men 
bruger stadig sin fritid i Ga-
devang Asyl. For asylet er 
helt unikt, mener han.

- Det er et sted, hvor man 
kan være tryg og bare være 
sammen med vennerne, si-
ger Jakob Roos.

Også Casper Royal Ras-
mussen på 17 år er en af de 
45 unge, der tilbringer sine 
eftermiddage i Gadevang 
Asyl, og han tror ikke på, 
han vil gå i ungdomsklub, 
hvis han skal cykle til Hil-
lerød for at mødes med ven-
nerne.

- Så ville jeg miste interes-

sen. Det er bare nemmere 

her i Gadevang, og vi ken-
der allesammen hinanden, 
siger Casper Royal Rasmus-
sen, som nyder at bruge tid 
i asylet.

- Det er et rigtig godt sted at 
være, hvor alle kender alle, 
og man lige kan gå hen, hvis 
man er træt af forældrene. 
Asylet er et samlingspunkt i 
Gadevang, siger Casper Ro-
yal Rasmussen.  

På tværs af alder
De to drenge sætter stor pris 

på, at Gadevang rummer 
børn lige fra vuggestueal-
deren til unge på deres egen 
alder. 

- Vi får mere og mere an-
svar og bliver inddraget. De 
er rigtig gode til at udvikle 
os her i Gadevang, siger Ja-
kob Roos. 

Drengene står blandt an-

det for rollespillet i Gade-
vang, hvor de også sørger 
for, at de yngre børn kom-
mer med. Og netop samar-
bejde på tværs af alder, er 
noget, de vægter højt i asy-
let.

- De yngre børn lærer jo af 
de store. Der sker så meget 

ved, at de små bare kigger 

på de store og lærer af dem. 
De unge er en afgørende del 
af asylet, siger leder og asyl-
mor, Gitte Nielsen. 

Derfor har hun svært ved 
at forestille sig, at de unge 
skulle formenes adgang fra 
Gadevang Asyl.

- Det ville være som at mi-

ste en arm eller et ben. Sin 

højre hånd, konstaterer Git-
te Nielsen. 

Fortsættes på side 2et ligger 

- Som at 
miste sin 
højre hånd

Jakob Roos (tv.), og Casper Royal Rasmussen er henholdsvis 18 og 17 år. De bruger begge meget fritid i Gadevang Asyl. Asylmoder Gitte Niel-
sen håber da heller ikke, at hun skal give slip på de unge. Foto: Lars Skov

»  - Det ville være 

som at miste en arm 

eller et ben. Sin højre 

hånd.

Gitte Nielsen, asylmor og 
leder i Gadevang Asyl
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- Som at 
miste sin 
højre hånd

(Fortsat fra forsiden)

Det påvirker også asylmo-
deren, at Gadevang Skole er 
lukningstruet. 

- Det ligger i nærområdet, 
og vi har også pædagoger, 
der underviser i idræt, bil-
ledkunst og seksualunder-
visning på Gadevang og Hil-
lerødholmsskolen. Det bety-
der meget, at vi også spiller 
en rolle i skolen, siger Gitte 
Nielsen. 

Både Jakob Roos og Casper 
Royal Rasmussen startede 
begge deres skolegang i Ga-
devang Skole og for dem var 
det en stor omvæltning, da 
de i fjerde klasse skulle skif-
te til Hillerødholmsskolen. 

- Det var svært at forholde 
sig til. Gadevang Skole var et 
meget trygt sted og pludselig 
kommer man til en ny skole, 
hvor der går 900 elever, og 
det hele er meget stort, siger 
Casper Royal Rasmussen. 

Et samlingspunkt
Ifølge Gitte Nielsen har asy-
let udviklet sig til at være 
et samlingspunkt for hele 
byen. 

- Vi er en moderne institu-
tion og vores lokaler bliver 
også brugt uden for almin-
delig dagtilbudstid. Vi har 
mange klubber, som har 
aktiviteter her, og det gør, at 

I Gadevang Asyl vægter man samarbejde på tværs af alder højt og Jakob Roos er her i gang med at spille stikbold med de yngre børn.  
 Foto: Lars Skov

vi bliver et samlingspunkt, 
siger asylmoderen. 

Det bakker formand for lo-
kalrådet i Gadevang op om. 

- Rigtig mange af børnene 
bliver i asylet, fordi de har 
det fællesskab på tværs af 
alder. Asylet bliver også lånt 
ud til arrangementer, og de 
holder selv en sommerfest, 

hvor de inviterer hele byen. 
Der er rigtig mange aktivi-
teter, der er knyttet til asy-
let, så det er i hvert fald et 
samlingspunkt for børnene, 
men også dem, der dyrker 
det ene og det andet, siger 
Ole Strand. 

Han er ikke begejstret for, 
at Gadevang Skole og fritids- 

og ungdomsklubben nu fore-
slås lukket. 

- Jeg håber, politikerne 
kan se fornuften i at bevare 
en lille skole og en lille insti-
tution i nærområdet. Ellers 
bliver det bare koncentreret 
i Hillerød, og så bliver de 
små byer i storkommunen 
udpint, siger Ole Strand. 

Beboere i Gadevang og 
andre med tilknytning til 
Gadevang Asyl vil i forbin-
delse med Børne- og Fami-
lieudvalgets møde onsdag 
morgen møde op på rådhu-
set og møde politikerne med 
fl yers. 

qvist
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9.45-11.00: Frivilligcenter, 
Fredensvej 12: Motion med 
Hillerød Motionsvenner

10.00: Slotsbio: Børneteater: 
Hvordan mon (3-6 år)

10.00-15.00: Frivilligcenter: 
Åbent atelier

11.15-14.00: Frivilligcenter: 
Mama Mia - Mødregruppe

13.30-15.00: Frivilligcenter: 
Sangcafé

14.00-15.45: Grønnegadecen-
tret: Grønnegadecentrets 
Folkedansere

15.00-17.00: Hillerød Bibliotek: 
Gratis IT-café

15.00-16.30: Østergade 14: 
Rådgivning og træning 
for kræftpatienter. Arr. 
Kræftrådgivningen

16.30-18.30: Frivilligcenter: 
Økonomisk råd og vejled-
ning

17.00-19.00: SIND-huset, 
Milnersvej 13B: Ny samta-
legruppe for pårørende til 

psykisk syge
17.30-18.30: Frivilligcenter: 

Advokathjælpen
18.30-19.30: Frivilligcenter: 

Hillerød Skakklub for børn 
og unge

19.00-22.00: Frivilligcenter: 
Aspigerne, netværksgrup-
pe under Autismeforenin-
gen

19.00-22.00: Frivilligcenter: 
Hillerød Lokalhistorisk 
Forening afholder general-
forsamling

19.00-21.00: Frederiksborg 
Sognegård: Samtalecafe om 
livets omdrejningspunkter

19.30-20.00: Frivilligcenter: 
Hillerød Skakklub for se-
niorer

19.30-21.00: Frivilligcenter: 
Autismeforeningen, foræld-
regruppen

19.30-21.00: Frivilligcenter: 
Autismeforeningen, net-
værksmøde

19.30: Grundvigs Højskole, 
Frederiksværksgade 147: 
Foredrag med fotojourna-
list Lærke Posselt

19.30: Frederiksborg Gym-
nasium, Carlsbergvej 15: 

Foredrag om insekter på 

menuen

ONSDAG

9.00-14.00: Frivilligcenter, 
Fredensvej 12: Klatmalerne

10.00-12.00: Frivilligcenter: 
Stresshåndtering og mind-
fulness 

12.30-13.30: Frivilligcenter: 
Åben IT-rådgivning

13.00-15.00: Frivilligcenter: 
Åben hus i Sundhedsplejen

13.00-15.00: Frivilligcenter: 
It-temaeftermiddag

14.30-16.00: Grønnegadecente-
ret: Sang-og musikcafé ved 
Mironika

18.00-21.00: Frivilligcenter: 
Foreningen Vi har mistet 
et barn

18.00: Frivilligcenter, Kedel-
huset: Generalforsamling i 
Barokhavens Venner

18.30-21.00: Frivilligcenter: 
Depressionsforeningen, 
lokalafdeling Hillerød

19.00-21.00: Milnersvej 4,1: 
Lyrik på første med Amalie 
Laulund Trudsø

19.00-21.00: Friviligcenter: 
Angstforeningen

19.00-21.30: Frivilligcenter: 
Anonyme alkoholikere og 
Al-Anon (pårørende) mødes

19.30: Hillerød Bibliotek: Jens 
Andersen fortæller om sin 
Astrid Lindgrenbiograf 
»Denne dag, et liv«

19.30-21.00: Frivilligcenter: 
Alateen - for teenage-pårø-
rende til alkoholikere

TIRSDAG

SLOTSBIO

Birdman: 20.15

Nattergalen: 18.00

BIOCITY

Albert: 15.45
American Sniper: 20.45
Birdman: 21.30
Fifty Shades Of Grey: 15.30, 

18.30 og 21.20
Kingsman, The secret ser-

vice: 15.30, 18.20 og 21.10
Mennesker bliver spist - origi-

nalversion: 15.45 og 19.00
Min Søsters Børn Og Guld-

graverne: 16.00

Mænd & Høns: 15.30, 19.00 og 
21.10

Steppeulven: 18.20
Teorien om Alting: 18.20

The Imitation Game: 21.30

ONSDAG

SLOTSBIO

Birdman: 14.00 og 20.15

Nattergalen: 18.00

BIOCITY

Albert: 15.45
American Sniper: 21.15
Birdman: 21.15
Fifty Shades Of Grey: 15.30, 

18.30 og 21.15
Focus: 18.30
Kingsman, The secret ser-

vice: 18.20 og 21.10
Mennesker bliver spist - origi-

nalversion: 15.45 og 18.45
Min Søsters Børn Og Guld-

graverne: 16.00
Mænd & Høns: 18.45 og 21.10
Steppeulven: 15.30
Teorien om Alting: 18.20
The Imitation Game: 21.10

TID OG STED

BIOGRAFER

HILLERØD: En 15-årig dreng 
følte, at en gruppe lidt yng-
re drenge gjorde grin med 
ham, da de passerede hinan-
den i Slotsgade eller Slotsar-
kaderne lørdag ved 14-tiden. 

Det forklarede han til 
Nordsjællands Politi, efter 
at han var blevet anholdt for 
vold mod nogle af drengene.

Han forklarede, at han 
fulgte efter gruppen og spar-
kede og gav knytnæveslag 
mod nogle af drengene, som 
han ikke kendte i forvejen.

Nordsjællands Politi op-
lyser, at de endnu mangler 
at afhøre de mindreårige 
drenge om hændelsen, før 
der tages stilling til en even-
tuelse tiltale af den 15-årige, 
der blev løsladt efter afhø-
ringen af ham.  

Slotsarkade-
slagsmål førte 
til anholdelse

HILLERØD: En 23-årig litauer 
blev natten til søndag stop-
pet af politiet, da han kom 
kørende noget slingrende ad 
Ndr. Jernbanevej ud for Hil-
lerød station. 

Patruljen lod manden blæ-
se i alkometeret, og udån-
dingsluften nåede helt op på 
3 promille. 

Manden blev derfor an-
holdt med henblik på at få 
taget en blodprøve. Herefter 
blev han løsladt efter at have 
lagt et depositum, og efter at 
han havde fået besked på at 
møde op på politistationen 
mandag klokken 14. 

Her vil resultatet af blod-
prøven foreligge, og der vil 
så blive taget stilling til, om 
han kan slippe med en bøde, 
eller om han skal fremstilles 
i et retsmøde med henblik på 
en fængselsstraf. Udfaldet 
afhænger af blodprøven, op-
lyser Nordsjællands Politi.

Mand i vare-
vogn slingrede 
mistænkeligt

HILLERØD: Grundtvigs Høj-
skole inviterer i samarbejde 
med Frederiksborg Valg-
menighed og Ullerød Kirke 
torsdag den 5. marts klok-
ken 19.30 til sangaften med 
Rasmus Skov Borring og 
Jens Rosendal på Grundt-
vigs Højskole, Frederiks-
værksgade 147.

Den 82-årige digter og for-
fatter Jens Rosendal er den 
nulevende forfatter, der har 
fl est sange repræsenteret i 
Højskolesangbogen. Han er 
tidligere højskolelærer på 
Løgumkloster Højskole og 
Jaruplund Højskole i Syd-
slesvig. Han står bl.a. bag 
forelskelsessangen »Du kom 

med alt det der var dig«, der 
er en af de mest kendte og 
sungne fællessange i det fol-
kelige Danmark.

Rasmus Skov Borring er 33 
år, pianist og komponist, og 
tidligere efterskolelærer på 
Bjergsnæs Efterskole. Han 
er nu bosat i København. 
Han har tidligere udgivet 

tre albums med instrumen-
tal piano og er optaget for-
midlingen af den danske 
sangskat i en moderne ver-
den. Med en aldersforskel på 
næsten 50 år har Rosendal 
og Borring fundet et godt 
fundament for deres sam-
arbejde med intentionen om 
at samle generationer i nye 

fællessange, og de udgav i 
2013 CD’en »Livets mærke«. 
De kommer og fortæller om 
deres sange og samarbejde, 
og der bliver masser af fæl-
lessang med udgangspunkt i 
“Livets mærke”.

Entré: 50 kr. biblioteks-
klubmedlemmer kun 45 kr. 
Alle er velkomne.

Sangaften på Grundtvigs Højskole


