
Borgermøde
om nyt 
Administrations- og 
Sundhedsfagligt Hus 
i Østergade

3. Marts 2020



Program

Velkomst

Præsentation af de foreløbige projekttanker

Den videre proces

Spørgsmål og dialog



Idéindkaldelse ifm planproces:

• Kom med dine idéer, tanker og forslag

• I perioden 27. februar til 13. marts 2020

• Til plan@gribskov.dk eller til Gribskov 
Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge, 
att. Plan



Rammer, politiske beslutninger:

2006: Sammenlægningsudvalget

2019: Budgetaftalen

Efterår 2019: Lånemulighed

Januar 2020: Byrådsbeslutning



Vi bygger nyt – og sparer penge!

Årlig driftsbesparelse (år 1): 4 mio. kr. 

Drifts- og anlægsomkostninger

Drift Anlæg Salg af bygninger Status quo Nybyggeri for Gillelejehuset og 
Bymosevej

Driftsår

Samlede omkostninger
Vist i driftsår 1-25



- et lidt bedre liv- et lidt bedre liv



Fase 1

Administrationsbygning + 
mødecenter

Tandpleje og sundhedsklinik + base til 
hjemme- og sygepleje, genoptræning

Genoptræning (option)

Kælder

Parkering



Fase 2

Administrationsbygning + 
mødecenter

Tandpleje og sundhedsklinik + base til 
hjemme- og sygepleje, genoptræning

Genoptræning (option)

Parkering

Byggefelt, 
fx fremtidigt rådhus

Mulighed for udvidet mødecenter 
+ Kantine





Situationsplan – arkæologiske fundsteder









Borgerinddragelse og - orientering

• Projekthjemmeside på Gribskov.dk/østergade

• Mulighed for at tilmelde sig nyhedsmails på hjemmesiden

• Borgermøde 3. marts

• Borgermøde i forbindelse med den 8 ugers høring af forslag til lokalplan og 
kommuneplantillæg – medio 2020

• Borgermøde forud for byggestart – medio 2021

• Offentlige arrangementer ved væsentlige projektmilepæle - fx 1. spadestik, 
rejsegilde, indvielse



Udbudsmateriale

2022202120202019

Kommunen som bygherre

Plangrundlag

Februar 2020Administrations- og sundhedsfagligt hus
Procesplan

Lokalplan og 
kommuneplan-

tillæg 

Udbudsproces 

Byggemodning

Totalentreprenør projektering 

Byggeri 

Ibrugtagning
Dec. 2022

Borgermøde Borgermøde Borgermøde

Borgermøder



Spørgsmål og dialog



Tak for i dag – og husk:

• Kom med dine idéer, tanker og forslag

• I perioden 27. februar til 13. marts 2020

• Til plan@gribskov.dk eller til Gribskov 
Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge, 
att. Plan



- et lidt bedre liv- et lidt bedre liv

Planområde

Skovbyggelinje
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