
SEK TION 2  GRIBSKOV

LØRDAG
22:00-02:00: Helsinge by: Nat-

teravnene 

SØNDAG
15.00: Gilleleje, Kulturhav-

nen: Frederiksborg AMts 
Avis og Ugeposten over-
rækker Kanon til Gribskov 
Kommune/Kim Valentin

15.00: Esbønderup, kirken: 
Nytårssang

18.45: Valby Forsamlingshus: 
Banko. Arr.: Valby Banko-
forening

MANDAG 
09.30: Tisvilde, Skovporten 

Stavgang. Arr.: TGF
10.00-11.30: Gilleleje Akti-

vitetshus: IT-hjælp. 10.00-
12.00: Petanque og billard

Gilleleje Bio:

Søndag
13.30: Syng
16.00 og 19.00: Den hundrede-

etårig der stak af fra reg-
ningen og forsvandt

Mandag
15.00: Fuglene over Sundet
16.30: Rosemarie og gartne-

rens hemmelighed
17.30: Syng
19.00: Jeg, Daniel Blake
20.00: Den hundredeetårige, 

der stak af fra regningen og 
forsvandt
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SALG: Efter salget af 
Pyramiden og Det 
gamle Rådhus ven-
ter de mange for-
eninger på nyt tag 
over hovedet.

GILLELEJE: Pyramiden og 
Det gamle Rådhus er solgt til 
en pris på 15 mio. kroner, til 
Humberto Orsini Petersen. 
Det kunne Frederiksborg 
Amts Avis skrive den 24. 
november - og den 23. de-
cember blev salget endeligt 
bekræftet

De to historiske bygninger 
og arealerne omkring dem 
på Vesterbrogade 54-56 vil 
genopstå som badehotel, re-
staurant og spa og den nye 
ejer glæder sig til at komme i 
gang med projektet, når den 
kommunale sagsbehand-
ling, ny lokalplan, høringer 
mm. er ført til ende. 

- Hvis jeg kunne give dig en 
tidsplan, var jeg en lykkelig 
mand - men det afhænger af 
den politiske behandling og 
lokalplan, siger den nye ejer.

Humberto Orsini ejer i for-
vejen Gilleleje Badehotel, 
og indtil for små ti år siden 
drev han gennem en lang år-
række Restaurant Gilleleje 
Havn. Udover sine Gilleleje 
aktiviteter har Humberto 
Orsini også No22 Bistro på 
Rungsted Havn og Hotel 
Plesner i Skagen.

Det er blandt andet kær-
ligheden til de gamle ba-
dehoteller, der har kastet 
Humberto Orsini ud i købet 
af Pyramiden og Det gamle 
Rådhus, hvis skæbne han 
har fulgt gennem de seneste 
fire år, siden de første tanker 
om, at Gribskov Kommune 
ville frasælge ejendommen. 

Den gang blev der nævnt 
nedrivning, plejehjem og an-
dre aktiviteter for de store 
bygninger.

- Vi tænkte da, at det ikke 
kunne passe, at den gamle 
ejendom skulle rives ned, 
siger den nye ejer og dermed 
opstod ideen om et nyt bade-
hotel i Gilleleje.

- Badehoteller skal jo være 
gamle historiske ejendom-
me - og dem er der ikke så 
mange tilbage af. De er revet 
ned mange steder. I Skagen, 
hvor vi driver Plesner, går 
man meget op i netop at be-
vare de gamle bygninger. 

Fin løsning
Annelise Lemche, kontakt-
person for Pyramidegrup-
pen og formand for Gilleleje 
Gamle Rådhus er trist over 
salget, men glæder sig over, 
at bygningerne vil leve vide-
re og i en form, der bevarer 
det klassiske. 
- Når det er sagt, så er vores 
prioritetsrækkefølge jo, at 
bygningerne kommer til at 
bestå - og det, at det bliver et 
badehotel - det er en fin løs-
ning

- De mange klubber har jo 
et stort problem nu - vi kan 
være i det gamle rådhus til 
juni måned, hvor vi har boo-

ket til, siger hun.
I forbindelse med byggeri-

et skal Gribskov Kommune 
undersøge alternative pla-
ceringsmuligheder for de 
aktiviteter, som i øjeblikket 
foregår i det gamle rådhus, 
herunder, at der afsættes 
op til en million kroner til 
flytning og indretning af en 
kommende løsning.

- Foreningen Det gamle 
Rådhus fortsætter med at 
lave arrangementer i det 
gamle rådhus, siger Anneli-
se Lemche. 

- For eksempel søndagsca-
fe den tredje søndag i hver 
måned, spis-sammen den 

første fredag i måneden, 
hvor man kommer med en 
ret, - det er nogle hyggeli-
ge mindre arrangementer. 
Med hensyn til Pyramide-
gruppen og Gilleleje Gamle 
Rådhus fortsætter vi og går 
i en forhandling med kom-
munen om, hvad man så kan 
tilbyde klubberne. Jeg har 
skrevet til dem, der benytter 
bygningerne nu og spurgt til 
deres behov - og så må vi se, 
hvad kommunen kan tilby-
de, siger hun.

Det drejer sig om cirka 40 
forskellige foreninger og 
klubber, der benytter stedet.

mikk

Tilbage til det klassiske badehotel

Pyramiden og Det gamle Rådhus skal  omdannes til badehotel efter salget til Humberto Orsini Petersen.  Foto: Karl Erik Frederiksen.

Debat

Frederiksborg Amts Avis 
bragte før jul en artikel om 
mødet den 19. december 
2016 i Villingerød Medbor-
gerhus, som Lokaltog med 
relativt kort varsel havde 
indkaldt til for at orientere 
om planlagt nedlægning af 
overgange i Dronningmøl-
le.
Til Lokaltogs stor overra-
skelse var der et fantastisk 
fremmøde. Over 100 men-
nesker i en sal, hvor der 
højst måtte være 50 til ste-
de. Når der skulle tales sik-
kerhed, var det selvfølgelig 
ikke den rette situation. Og 
det var måske også en af 
grundene til at mødet blev 
aflyst og udsat til 2. halvår 
af 2017 – hvis Lokaltog fort-

sat mener, at der skal afhol-
des møde.
Der var stor utilfredshed 
med mødetidspunktet – 
lige før jul. Og hvem var 
indkaldt? Det kunne der 
ikke helt redegøres for. 
Men der var sket indkal-
delse ved to gange annon-
cering i lokalavisen og det 
er formelt en ok indkaldel-
sesform, men den er ikke 
særlig effektiv i forhold til 
sommerhusejere, der ikke 
modtager lokalaviser i vin-
terhalvåret. Dronningmøl-
le Grundejerforening var 
formelt indkaldt ved brev 
til formanden, men det er 
jo også vores grundejerfor-
ening, som banen skærer 
sig midt igennem. Vi var 
da også repræsenteret med 
formand og kasserer for 
at blive orienteret om der 

evt. var ny lovgivning og så 
tage den derfra.
Det var tydeligt, at Lokal-
tog ikke lige havde tænkt 
sig om eller stukket finge-
ren i jorden for at vurdere, 
om det kunne interessere 
andre. Og det var helt ty-
deligt, at overgang 54 ved 
Elme Alle er adgangsvej 
til stranden m.m.m., for 
alle beboere på østsiden af 
Villingerød og adgangsvej 
den anden vej for folk til 
Tegners Museum. Og det 
var da også i særdeleshed 
grundejerforeningerne på 
østsiden af Villingerødvej, 
der var mødt talstærkt op, 
men selvfølgelig også vores 
medlemmer fra Elme Alle, 
hvoraf hovedparten er fast-
boende.
For vores medlemmer på 
vestsiden af Villingerødvej 

er også overgang nr. 58 ved 
Åsvinget en populær sti-
forbindelse til stranden og 
til almindelige gåture med 
eller uden hund. Omkring 
overgangen her som ved 
Elme Alle må man konsta-
tere, at den er tilfredsstil-
lende sikret. Der er en slu-
se, så det ikke er muligt for 
fx et barn at komme til uop-
mærksomt at smutte over 
banen. Det kræver, at man 
stopper op og når man er 
det, er der meget fin udsigt 
til begge sider. Man kan 
faktisk se til Firhøj station 
mod vest og Dronningmøl-
le mod øst. Så behovet for 
yderligere sikkerhed me-
ner vi faktisk ikke er eksi-
sterende. 
Vi synes, at det er vigtigt, 
at vi også har fokus på be-
varing af overgang 58 ved 

Åsvinget sammen med 
fokus på overgang 54 ved 
Elme Alle. Vi håber Lokal-
tog ender med at dele vores 
opfattelse, at sikkerheden 
er ok, men ellers møder 
vi selvfølgelig op til et nyt 
møde, og vi vil fx. ved en 
underskriftsindsamling 
spørge vores medlemmer 
om deres mening.

Chr. Albertsen
Formand

Frede Mølgaard
Kasserer

Dronningmølle  
Grundejerforening

Dr. Abildgaards Alle 10, 
4.tv.
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Lokaltog havde ikke stukket finger i jorden

TISVILDELEJE: En eller fle-
re ukendte gerningsmænd 
brød mellem den 18. og den 
29. december ind i et som-
merhus på Iglekærvej i Tis-
vildeleje.

Der blev boret hul under 
vippehåndtaget i terrasse-
døren, og huset blev gen-
nemrodet.

Der blev stjålet håndklæ-
der, viskestykker, tæpper, 
vin, puder, kurve, lamper og 
en støvsuger.

Omfattende  
tyveri fra   
sommerhus


