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HØRSHOLM: En 37-årig 
mand blev søndag sigtet for 
trusler mod en 22-årig pige. 
Det oplyser Nordsjællands 
Politi, som modtog en an-
meldelse om truslerne søn-
dag omkring klokken 16.20. 

Den 22-årige pige var mødt 
op på sin tidligere arbejds-
plads på Usserød Kongevej 
for at få betaling for udført 
arbejde, som arbejdsgive-
ren havde lovet hende. Iføl-
ge politiet blev den 37-årige 
mandlige arbejdsgiver dog 
angiveligt vred i den forbin-
delse, og smed først pigens 
medbragte pose ud på forto-
vet. Herefter tog han hendes 
taske fra hende og gennem-
rodede den. Da den 22-årige 
forsøgte at få sin taske igen, 
tog arbejdsgiveren hårdt fat 
i armen på hende og smed 
hende ud, hvorefter han tru-
ede den unge pige og hendes 
familie. 

Politiet sendte herefter en 
patrulje til stedet, og den 
37-årige mand blev sigtet for 
trusler. 

Arbejdsgiver 
truede  
22-årig pige

HØRSHOLM:Trommen Bio 
er med i Det Danske Filmin-
stituts landsdækkende sko-
lebio-ordning »Med Skolen i 
Biografen« og viser den før-
ste film, »Billy Elliot«, tirs-
dag 2. oktober.

»Med skolen i biografen« 
byder på en række kvalitets-
film, der henvender sig til 
elever fra børnehaveklassen 
til gymnasiet og de øvrige 
ungdomsuddannelser.

Der er 10 film på program-
met – bland andet de danske 
»Den utrolige historie om 
den kæmpestore pære« og 
»Jeg er William«.

Til samtlige film hører un-
dervisningsmaterialer, som 
kan hentes gratis på Film-
centralen.

Trommen Bio 
med i skole-
bio-ordning

HØRSHOLM: Arboretmester 
Ole Byrgesen viser rundt i 
Arboretet eller Forstbota-
nisk Samling, som er en del 
af Københavns Universitet 
og benyttes i forbindelse 
med undervisning og forsk-
ning i genetik, botanik og 
planteanvendelse, lørdag 
den 6. oktober klokken 13 til 
15. Samlingen er med sine 
ca. 2000 arter den største 
samling af træer og buske i 
Danmark og fremstår som 
parklignende -  i denne tid 
med smukke efterårsfar-
ver. Tilmelding skal ske på 
lofkurser.dk eller telefon 
49260288. 

Besøg Arboretet 
og oplev   
efterårets farver

HØRSHOLM/FREDENSBORG: 
Søndag var 18 børn fra Ud-
rejsecenter Sjælsmark sam-
men med 17 voksne og 13 
bedsteforældre fra Bedste-
forældre for Asyl på tur til 
naturlegepladsen Eghjorten 
i Fredensborg. 

Ifølge Bedsteforældrene 
var formålet med turen at 
tilbyde variation og skabe 
et frirum for børnene uden 
for udrejsecentret. Dagen 
forløb med både rundbold og 
fodbold, leg på legepladsens 
gynger, balancebomme, 
klatrestativer og forbere-
delser til den fælles frokost, 
som blev indraget i det store 
shelter på legepladsen. 

- Forældrene var i den 
grad aktive omkring mad-
lavningen. Der blev snittet 

Bedsteforældre for 
Asyl tog børn fra   
Sjælsmark med på tur

De voksne fra udrejsecentret var 
glade for at kunne lave mad. 

Her ses et af børnene fra Udrejsecenter Sjælsmark sammen med en af de frivillige bedsteforældre fra Bed-
steforældre for Asyl. De tilbragte søndagen sammen på naturlegepladsen Eghjorten. Foto: Privat

grøntsager og grillet og pas-
set bål. Vi ved jo, at det er et 
stort savn for familierne, at 
de er henvist til kantinebe-

spisning og ikke kan få lov at 
lave mad selv, fortæller Bed-
steforældre for Asyl.

Ifølge Bedsteforældrene 

var både børn og forældre 
meget glade for dagen. 

HØRSHOLM: Træningsskøj-
tehallen er nu færdig og 
klar til at blive taget i brug 
af Hørsholms klubber, for-
eninger og borgere. Det fej-
res med en festlig indvielse 
af hallen lørdag den 6. okto-
ber fra klokken 13 til 14.30 på 
Stadionallé 11. 

Den første halve time by-
der på taler og et show på 
isen leveret af Hørsholm 
Kunstskøjteløberforenin-
ger, Rungsted Ishockey Klub 
og Rungsted Seier Capital. 

Herefter klipper Sport-, 
Fritid- og Kulturudvalgets 
formand Nadja Maria Hage-
skov (K) det røde bånd ind til 
den nye skøjtehal, hvor der 
vil være mulighed for at af-
prøve isen. Begge haller er 
åbne for skøjteløb og skøj-
ter kan i dagens anledning 
lånes gratis (så længe lager 
haves). Når sulten melder 
sig, serveres der lidt at spi-
se og drikke i skøjtehallens 
loungeområde. Arrange-
mentet er gratis.

Kommunalbestyrelsen 
vedtog i budgetaftalen 2014-

2017 at øremærke 45 millio-
ner kroner til en trænings-
skøjtehal. Det blev start-

skuddet for den nye hall, 
som nu står færdig og er byg-
get af entreprenørfirmaet 

C.C. Contractor A/S. 
- I Hørsholm værner vi om 

det gode liv, og sørger for at 

rammerne er til stede, for at 
fællesskaber kan trives og 
udvikle sig. Med en skøjte-
hal mere har vi sikret, at vi 
de næste mange år kan have 
plads til både bredde- elite 
og offentligt skøjteløb. Vi 
har sikret, at de gode ople-
velser ikke er for de få, men 
at alle kan få glæde af de in-
vesteringer vi laver i Hørs-
holm Idrætspark. Jeg glæ-
der mig derfor til at kunne 
byde alle velkommen den 6. 
oktober, siger Nadja Maria 
Hageskov.   

Den nye hal indeholder fire 
omklædningsrum, og har 
en isbane på 30 gange 60 me-
ter. Hallen er noget køligere 
end den gamle hal, hvilket 
er meningen, da det er en 
træningsskøjtehal uden til-
skuerpladser. Der er direkte 
adgang mellem de to haller 
samt elevator, som sikrer, 
at hallen kan benyttes af 
handicappede, hvilket har 
været en vigtig præmis for 
byggeriet.

Nu indvies den nye træningsskøjtehal 

Den nye skøjtehal er en køligere end den gamle hal. Det er dog meningen, da den er beregnet til træning. 

Debat

HØRSHOLM: Rungsted var 
historisk en idyllisk raste-
plads halvvejs på strandve-
jen mellem København og 
Helsingør. Rungsted træ-
der først ind i moderne tid 
da Wilhelm Dinesen, far 
til Karen Blixen, som ejer 
af landbrudsgodset Rung-
stedgård, får bevirket at 
der etableres en jernbane-
station for den kommende 
kystbane ved hans lade-
gård hvor der efterfølgen-
de opbygges en stor besæt-
ning af malkekøer der kan 
forsyne København med 
frisk mælk via den nyåb-
nede jernbaneforbindelse. 

Som følge af den nye hur-
tige togforbindelse med 
hovedstaden er der mange 
velhavende embedsmænd 
og forretningsfolk som 
bygger villaer i nærheden 
af Rungsted station så om-
rådet mellem kysten og 
jernbanen gradvis fyldes 
op med beboelse. De store 
skove og de store jordbe-
siddelser tilhørende Rung-
stedgård og Kokkedal slot 
lægger en stram begræns-
ning på de arealer som er 
til rådighed for byudvik-
ling. Men jernbanen var 
den helt afgørende faktor 
for den bymæssige udvik-
ling i det gamle Rungsted.

I 60’erne bliver Hørs-
holm velhavende på salg af 

grunde efter etableringen 
af Hørsholm motorvejen. 
Desværre soldes penge-
ne op så den store kasse-
beholdning i dag er væk. 
Minderne om hurtige ind-
tægter fra jordsalg hænger 
dog fast, så de sidste tyve 
års kommunalpolitik har 
handlet meget om at rea-
lisere kommunalt ejede 
jordarealer for at fylde op 
i kassen. Dette gælder også 
for arealerne omkring 
Rungsted station hvor man 
undlod at etablere nye par-
keringspladser i takt med 
behovet.

Parkeringspladserne ved 
Rungsted Station tjener 
ikke kun til brug for bor-
gerne i Hørsholm kommu-

ne, men også for brugere 
boende i hele Nordsjæl-
land, som har brug for en 
effektiv togforbindelse til 
hovedstadens Centrum. 
Det kræver at de kan stil-
le deres bil ved en af kyst-
banens stationer. Ved at 
undlade at etablere par-
keringspladser ved Rung-
sted station fravælger 
mange potentielle brugere 
i Nordsjælland denne sta-
tionsmulighed. Det skaber 
mindre trafik på vejene i 
stationsområdet, men det 
har en høj pris. DSB mel-
der i dag ud at der fremover 
vil stoppe færre tog i Rung-
sted på grund af det lavere 
passagertal. Regulariteten 
bliver reduceret hvilket 

har stor betydning for vær-
dien af jernbanetranspor-
ten. Så det er sidste udkald 
hvis Rungsted skal leve op 
til sin oprindelige vision at 
kunne tilbyde en attraktiv 
togbetjening til hovedsta-
dens centrum. 

Fastlæggelsen af det 
fremtidige antal parke-
ringspladser ved Rungsted 
Station må være det helt af-
gørende essentielle spørgs-
mål i visionsdebatten for 
Rungsted Stationsområde. 
Alt andet er detaljer.

Ib Lunde Rasmussen
Lange-Müllers Alle 2

Rungsted Kyst

En vision for Rungsted stationsområde


