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Man må væbne sig med tålmodighed, hvis man har brug for
hjælp. Foto: Lars Skov
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TID OG STED
Lørdag

10.30-11.30: Helsinge Bibliotek: Selma Sambanisse – et
musikalsk eventyr
14.00-16.00: Søborg Slotsruin:
Fortidsmindedagen
16.00-17.00: Gilleleje Kirke:
Koncert med sopran Tine
Skat Matthiessen og Arne
Beck-Larsen, klaver

Søndag

15.00: Kulturhavn Gilleleje: Koncert med pianist
Kristine Thorup

»

Det er på ingen
måde tilfredsstillende,
for vi vil meget gerne
kunne hjælpe folk
hurtigere
Dorethe Ungstrup,
centerchef i
Gribskov Kommune

digt og få hjælp med MitID,
tilføjer hun.

Går ud over servicen

MitID giver arbejdspukkel på rådhuset
BORGERSERVICE:
Borgere med ærinde
på Borgerservice i
Gribskov må væbne
sig med tålmodighed. Næste ledige
tid ligger en måned
fremme.

BIOGRAFER
Gilleleje Bio
Lørdag

11.00 Mus og Ræv i den syvende himmel
11.00 Into the Ice (dokumentar)
12.50 Rose
13.00 Sonic The Hedgehog 2
15.10 Parallelle Mødre
15.40 De forbandede år 2
17.40 Kupé Nummer 6
19.00 The Northman
20.00 C’mon C’mon

Søndag

11.00 Mus og Ræv i den syvende himmel
11.00 Into the Ice (dokumentar)
12.50 Rose
13.00 Sonic The Hedgehog 2
15.10 Belfast
16.00 De forbandede år 2
17.15 Speak No Evil
19.15 The Northman
19.30 C’mon C’mon

Tisvilde Bio
Lørdag

20.00 De forbandede år 2

Søndag

20.00 De forbandede år 2

Af Nicklas Thorup Clausen
GRIBSKOV: Overgangen fra
NemID til MitID giver udfordringer på landets rådhuse.
Gribskov er ingen undtagelse, og her er der i skri-

vende stund omkring en
måneds ventetid, hvis man
har brug for hjælp fra Borgerservice til den digitale
omstilling. Det samme gælder andre kerneopgaver - eksempelvis pas-bestilling - i
Borgerservice-regi.
- Det er på ingen måde tilfredsstillende, for vi vil meget gerne kunne hjælpe folk
hurtigere. Derfor vurderer
vi dagligt mulighederne for
at åbne flere tider, lyder det
fra centerchef for Teknik og
Borgerservice i Gribskov
Kommune, Dorethe Ungstrup.
Ved pas og MitID er næste
ledige tid på rådhuset i Helsinge i skrivende stund den

18. maj. Derudover har kommunen nogle akut-tider, som
kan tildeles ved visitering
gennem callcenteret. Tildelingen af akuttider afhænger af, hvor stort behovet er.

Nye hænder og åbent hus
Kommunen har iværksat
flere tiltag, der skal hjælpe med at barbere puklen
ned. Der er blandt andet
blevet ansat en ekstra medarbejder - og endnu en er på
vej - og tirsdag den 26. april
er der fra 9 til 12 åbent hus,
hvor alle med brug for hjælp
til MitID kan møde op.
- Vores forhåbning er, at
det vil kunne tage lidt af
presset af tiderne. Denne

dag dedikerer vi til MitID og
sætter de andre opgaver på
pause - lige med undtagelse
af
brevstemmeafgivning.
Dermed håber vi at kunne
få hjulpet rigtig mange igennem. Ideen har vi fået fra
Hørsholm Kommune, som
har haft stor succes med sådant et arrangement. Får vi
samme succes, forventer vi
at gentage arrangementet
igen i maj og juni, lyder det
fra Dorethe Ungstrup.
- Vi ved, at alle landets
kommuner er pressede af
overgangen til MitID. Det er
også derfor, at vi nu afprøver et tiltag som vores åbent
hus-arrangement,
hvor
mange kan komme samti-

Det udfordrer blandt andet
kommunen, at mange tilsyneladende forsøger at bestille deres tid i sidste øjeblik.
- Når det gælder MitID,
så forsøger vi at have tider
indenfor de 30 dage, som
banken giver kunderne til
at overgå til MitID. Men vi
oplever, at flere bestiller
tid, når deadlinen er tæt
på at udløbe, og så har vi
svært ved at hjælpe inden
deres frist. Vi ved, at alle
skal være overgået til MitID inden udgangen af juni.
Derfor sætter vi også ind for
at få hjulpet så mange som
muligt, siger Dorethe Ungstrup.
Går den store opgave med
MitID ud over Borgerservices
andre kerneydelser? Hvordan?
- Ja, det går desværre ud
over andre opgaver. Det
betyder, at vi har ventetid
på øvrige henvendelser, og
at
sagsbehandlingstiden
på andre opgaver er blevet
forlænget. Det er igen en af
grundene til, at vi har ansat
flere og holder åbent hus-arrangement; for at nedbringe
tiderne.

Ny ordning for at indsamle og genanvende affaldet
Debat
GRIBSKOV:
Folketinget
vedtog i juni 2020 ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulærøkonomi.”
Et centralt punkt i loven
er, at den erstatter de mange forskellige kommunale
ordninger for sortering af
affald med én model, der
skal dække alle boliger – og
hermed også alle sommerhuse.
Det er noget der vedrører
og interesserer vores medlemmer og derfor er det
naturligt for både RUSG og
Grundejerforeningen Gl.
Strandbjerggaard, at følge
med i og informere vore

medlemmer om samt – i det
omfang det er muligt - påvirke.
Der skal ikke være nogen
tvivl om, at vi naturligvis
bakker op om lovens hensigt, nemlig at øge sorteringen af skrald og dermed
mulighed for genanvendelse. Det reducerer forbruget
af ressourcer og reducerer
belastningen på miljøet.
Det formål er svært ikke at
støtte.
Når det er sagt, så synes
loven ganske ufleksibel. Et
er at regeringen synes ivrig efter at accelerere den
grønne omstilling, noget
andet at den nye lov svinger helt i den anden grøft
og skærer alle former for

beboelse over en kam. Det
medfører blandt andet,
at krav til sommerhuse
er identiske med krav til
helårshuse på trods af den
banale, objektive forskel,
at sommerhuse nu engang
bebos markant mindre end
helårshuse.
Vi så gerne, at dette kunne føre til andre løsninger
end den nationale enhedsmodel, som kræver, at alle
husstande skal udstyres
med et større antal affaldsbeholdere.
Et muligt alternativ kunne fx være lokale mini-genbrugsstationer som f.eks.
på p-pladsen i Rågeleje.
Denne ordning er så populær, at kommunens skral-

deselskab ofte har svært
ved at følge med i tømningen af de forskellige containere i sommermånederne.
At tvinge samtlige husstande til at have det fulde
sortiment af affaldsbeholdere stående, og dermed
også at have de forskellige skraldebiler kørende
rundt hele året rundt, uanset om der er noget at hente
eller ej, virker ikke hensigtsmæssigt.
Derimod synes det mere
effektivt ift. det samlede
mål om at nedbringe forbruget af ressourcer at
udbygge mini-genbrugsstationer, fx så man i regi
af en grundejerforening
kan opsætte ét fælles ind-

samlingssted frem for at
hvert enkelt hus skal have
sit eget.
Vi forstår og respekterer, at Gribskov Kommune
ikke selv kan dispensere
for en lov, der er vedtaget
i Folketinget, og vi støtter
til fulde den dispensationsansøgning, som byrådet
vedtog at sætte i gang på sit
møde d 22. marts.
Christian Thygesen,
Raageleje og Udsholt
Strand Grundejerlav
(RUSG) og
Birgitte Jørgensen,
Grundejerforeningen
Gl. Strandbjerggaard,
Rågeleje

