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2020 – året der gik…
Nytårskur

Velkommen!
Vi har glædet os til at holde møde med dig ☺
Vores formål med mødet er:
1. At fortælle dig hvad der er sket siden sidst.
2. Give dig en klar fornemmelse af nogle ideer og
muligheder, som vi ser for Gribskov.
3. Ligesom sidst har vi stadig brug for din støtte.

4. Borgmesterens 10 minutter

1. Sket siden sidst i Annisse
Alternative møder
Corona-aflysninger

‘Annisse allerbedst’
‘Støt Gribskov’ for lokale erhverv

Beskrivelse af nyheder, aktiviteter, lokale virksomheder, interviews og stier med historie

Sti-arbejde: identifikation, undersøgelse, aftaler, beskrivelse etc.
Klima arbejde: Artikler i Frederiksborg Amts Avis og Ugeavisen: Ren Arresø og regnvands afkoblinger
Adresseret til Kommunen fart på Præstevej og farlig trafik situation i Annisse

Borgerforslag om Masteplan
Nytårskur
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2. Gribskov – ideer og muligheder
Det er et flot tiltag med Kernefortællinger og Fyrtårn
Vi ser også gode tiltag på den officielle hjemmeside og Facebook. Og måske er der planer om meget mere.
Annisse Lokalråd har fået nogle ideer og ser nogle muligheder, som vi gerne dele med dig. – Og vi vil
gerne hjælpe yderligere, hvis vi kan.
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‘Branding’ af Gribskov som en enhed med digital sammenhæng
Det kan være svært at finde rundt, ikke alt er drevet officielt, opdateret eller komplet
Der er mange steder; hjemmeside, FB sider (Gribskov, Gribskov online, Vores Gribskov, aktiv gribskov,
Gribskovs byer, erhvervsliv, kultur, natur, turisme etc.).
Overvej at skabe en digital sammenhæng: Kortlægge, udvælge det der har værdi, vurdere ejerskab,
strukturere, undgå for meget overlap, strikke sammen og markedsføre.
Samlet ‘værdi oversigt’ – hvorfor er vi glade for at være her. Fx udbygge ‘Oplev vores Gribskov’ med
liste og links.
Medier - flere positive fortællinger - ‘We heard you’
• Befolkningens ønsker – fx rekreative stier
• Lokale firmaer – fleksibilitet i krav – fx vejskilte
Styrke lokal handel
• Vi elsker Gribskov - godt initiativ - kun få medlemmer/struktur - 80
• Støt lokalt i Gribskov – Facebook - 424
• Vis hvem der har ‘Corona Collect’- salg – hjælp de lokale butikker
Logo til offentlige og private virksomheder
• Producenter – etikette med ‘Made in Gribskov’
• Gribskov logo til mail og hjemmesider
Gribskov
‘Kommune App med kommunale og lokale information.
Eksempel på fransk app brugt af b.la 4.500 kommuner! Man taster postnumre/bynavn ind
på de om områder, som man er interesseret i, og kan så få advarsler om vejarbejde, information om Covid19,
en ny sti, dagens ret til Take-Away, borgermøde, efterlysninger og meget mere.

Gribskov

Gribskov

Most small business owners worry that another economic downturn such as the
one they suffered this spring could mean closing down for good.
The “click and collect” system was introduced to prevent that from happening
by allowing customers to purchase goods through internet or by phone and pick
up the package in the shop.
The French government has also now banned supermarkets from selling 'non
essential' items in an attempt to protect small businesses. LINK

https://www.panneaupocket.com

3. Vi har stadig brug for din hjælp
Sti rundt Arresø
Fingerplankrav og sti rundt Arresø. Samme trikommunale møde? Halsnæs er langt fremme og kan måske
hjælpe.
Vi har måske været lidt usikre på hvor vi har måtte gå. Men nu har vi forhandlet og indgået lodsejeraftaler
med mange.
Gribskov Kommune kunne blive den første kommune, som realiserer Arresøstien!
Vi ser gode og rimelige muligheder for at stykke stistykker sammen fra Pøle Å til Bækkebro Å, og derfra
videre grøften ved Karsemose. Vi hjælper gerne med lokal viden.
Vi tror en sti kan laves meget rimelig. Meen – vi tror det er vigtigt at se muligheder – og ikke forhindringer.
Det sidste hæmmer lokal virkelyst.
1. Finansiering af rimelig grus sti
2. Bakkevej 51
Gribskov kommune har en mulighed for at glæde de mange friluftselskende vandrere med en stistykke væk
fra asfalten. Folk vil gå i nærområdet – ikke køre bil først.
Der er samtidig også en mulighed for at profilere kommunen positivt i medierne, hvis det ønskes. Vi vil
gerne hjælpe til med det.
Hvad er dine tanker om dette? Hvad kan gøres?

3. Vi har stadig brug for din støtte til Arresøstien

Manglende
vigeplads

Vandrere på den trafikfarlige Præstevej.

Manglende
vigemulighed
på Præstevej

Trafikfarlig situation på Præstevej

Borgmesterens 10 minutter
Hvad er dine tanker om vores ideer ?
Vi har også fremsendt ansøgning om hjælp til sti og fået mundtlig afslag ?

