EN NÆSTEN TONEDØV KOMMUNE
Lars Løkke gjorde det i 2007, da den daværende regering lagde kommunerne Græsted-Gilleleje og Helsinge sammen til én ny
kommune: Gribskov. Jeg tager ikke stilling til visdommen i sammenlægningen, men realiteten er, at vi fik Gribskov kommune.
Derfor har vi i dag to landliggersammenslutninger, Øst og Vest, men nu er der taget konkrete skridt til en sammenlægning. Østforbundet har bragt deres vedtægter i orden, så en sammenlægning kan ske hurtigt og praktisk. Og i Vest gør vi klar til det samme
først i november.
Fra 2020 vil der derfor kun være én sammenslutning af landliggere i Gribskov, der vil have mere end halvdelen af alle kommunens
landliggere som medlemmer. Gribskov er Danmarks næststørste sommerhuskommune! Og med tiden vil mange af landliggerne
sikkert blive fastboende - med stemmeret!
Gribskov kommune får selvfølgelig ejendomsskat fra landliggerne, men er i dag ikke særligt meget optaget af landliggerne undtagen hvis de vil leje deres huse ud! Landliggerne har sommerhuse og er derfor ikke rigtige borgere med stemmeret! Derfor har
der i flere år været behov for et stærkere samarbejde, fordi kommunen er næsten tonedøv, selv om borgmesteren er citeret for at sige,
at "Selvfølgelig skal samarbejdet fungere"!
Der er nemlig sager nok, hvor både landliggerne og kommunens fastboende har fælles interesser.
Emnerne hober sig op, men kommunen har droslet samarbejdet ned. F. eks. nedlagde kommunen i foråret 2019 ensidigt det
Grundejerkontaktudvalg, der skulle sikre dialog og samspil.
Lad mig blot nævne en række områder, hvor der er behov for et forstærket samarbejde mellem landliggerne, de fastboendes
grundejerforeninger og selvfølgelig Gribskov kommune: De store praktiske og økonomiske problemer med en effektiv kystsikring,
problemstillinger med byggeri af mega-store sommerhuse primært beregnet til udlejning, risikoen for oversvømmelser med skader på
fast ejendom, sikring af grundvandets kvalitet, kommunens problematiske forvaltning i byggesager, kommunens lidt for lemfældige
håndtering af de lokalplaner, man selv har udarbejdet, adgangsforholdene til kysten og strandene, tilbagevendende problemer med
Musik i Lejet, der ikke virker fremmende på turismen, men reelt er et angreb på fred og ro midt i højsæsonen, kommunens holdning
til de små lokalråd, hvor man mangler respekt for det vitale lokale engagement, kommunens lidt tilbageholdende investeringer i
gang- og cykelstier, problemer med den kollektive trafik, det kommende samvirke med Kongernes Nordsjælland, kommunens
håndtering af fredningssager, beskyttelsen af sårbare naturområder - f. eks. ved Arresø og Ruslandsområdet ved Tegners museum og
kommunens manglende vilje til reelt at inddrage borgerne, hvad enten de er landliggere eller fastboende.
Man siger "samskabelse", men ord alene gør det ikke. I de to landliggersammenslutninger har vi erkendt, at vi ikke som
enkeltforbund er gode nok til at sikre indflydelse på de mange problemer, men ved at gå sammen, ved at repræsentere langt over
halvdelen af sommerhusejerne, ved at have flere ressourcer - både økonomiske og faglige - vil vi kunne gøre det bedre.
Vi kan bebrejde Gribskov kommune, at den ikke gør det godt nok, men ved at gå sammen kan vi vise, at vi vil tages alvorligt.
Vi vil og kan gøre det bedre - sammen!
Og der er sager nok at tage fat på! Ingen glemt - mange nævnt!
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