Opfølgning på dialogmødet 23. marts 2021 om Annisse og omegn.
Annisse Lokalråd vil gerne takke Byrådet for et godt møde i går samt følge op på aftenens dialog,
så hele Byrådet får mulighed for at lære os bedre at kende. Byrådets formålet med invitation til
fælles dialog var at lærer os i lokalområdet bedre at kende og blive klogere på, hvilke potentialer
området har. For eksempel:
•

Hvilke aktiver og kvaliteter oplever I som særlige for området?

•

Hvilke udviklingspotentialer ser I som borgere, foreninger, virksomheder mv?

•

Hvad kan vi gøre sammen for at gøre området endnu mere attraktivt?

Hvilke aktiver og kvaliteter er særlige for området
Alle syv grupper på aftenens dialogmøde fremhævede områdets flotte natur som et særligt aktiv.
Adgangen til naturen var et væsentligt punkt i aftens dialog. Generelt var holdningen, at stier og
specielt stien rundt om Arresø prioriteres meget højt. Det blev fremhævet, at det er ’lavthængende
frugter’ at få skabt stiadgang mellem Annisse og Ramløse syd om Arresøhøj. Det blev nævnt, at
stistykket har stået i kommuneplanen i mindst tre byrådsperioder, og der blev efterlyst
’politikermod’ til at få stiadgangen mellem de to landsbyer løst ved den kommende revision af
kommuneplanen.
Hvilke udviklingspotentialer ser vi
I en tid hvor alle vil ud og opleve naturen i deres eget land, ser vi et stort udviklingspotentiale i at
være ’landsbyen på bredden af Arresø’. Potentialet for øget turisme i vores område ligger netop i
naturoplevelser, men da Arresø er forurenet og søens adgangsveje begrænsede, kommer dette
potentiale slet ikke til udfoldelse.
Der blev efterlyst igangsættelse af den fælleskommunale opgave med at få god økologisk tilstand
søen. En renere sø ses som det største udviklingspotentiale for vores område. Annisse har ved
regnvandsseparering gjort en indsats for at begrænse udløb til søen, og nu må Gribskov gå
sammen med de to nabokommuner og arbejde videre med opgaven, så udløb til søen standses.
Fælles plan for kommunens kommende placering af maste- og antennesystemer i forhold til
omgivelserne og eksisterende anlæg, vil fremme den bedste og billigste løsning for alle borgere i
Gribskov Kommune. Der blev efterlyst en plan, så vi undgår unødige tvister mellem borgere og
kommunen, hver gang en ny mast skal placeres.
Hvad kan vi gøre sammen for at gøre området endnu mere attraktivt
Annisses landsbybevarende lokalplan har vist sin styrke, og lokalområdet støtter op om planen,
som gør området endnu mere attraktivt, fordi vi værner om landsbyens autencitet. Trafikløsninger,
som sikrer bløde trafikanter i Annisse landsby, på Præstevej og ved Bjørnehøjskolen, ligesom
opretholdelsen af områdets busdrift er meget vigtig for at gøre det mere attraktivt at bo i Annisse
og omegn. Slutteligt er det vigtigt, at Annisses infrastruktur ikke belastes af kommunes øvrige planer om

udbygninger i Helsinge og Ramløse, men at infrastrukturen tilpasses som en integreret del af
forudsætningerne og indgår i forslaget til kommuneplanen.
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