Nyheder november 2012
Helikoptertjenesten:
Som nogle allerede ved, er helikoptertjenesten blevet permanent fra foråret 2013. For borgere og
sommerhusejere/-gæster er det en stor betryggelse at tjenesten der først var et forsøg betalt af
TrygFonden, nu er blevet permanent finansieret af Regionerne.
Genbrugsstationer:
På baggrund af ønsker om længere åbningstid en til to gange på hverdage og længere åbent i
weekenderne, har Center for Natur, Miljø og Trafik udarbejdet følgende forslag:
Onsdag udvides åbningstiden fra kl. 16 til kl. 18. Odden ændres også fra kl. 7 til kl. 9 om
onsdagen.
Lørdag ændres åbningstiden fra kl. 8 til kl. 10 og udvides fra kl. 14 til kl. 16.
Søndage ændres åbningstiden fra kl. 8 til kl.10 og udvides fra kl. 14 til kl. 16.
Den samlede åbningstid vil herefter være:
Fårevejle
Hønsinge
Nykøbing
Odden**
Nu Ændring
Nu Ændring
Nu Ændring
Nu Ændring
Mandag
7-16
7-16
7-16
7-16
Tirsdag
7-16
7-16
7-16
7-16
Onsdag
7-16 7-18
7-16 7-18
7-16 7-18
7-16 9-18
Torsdag
7-16
7-16
7-16
7-16
Fredag
7-16
7-16
7-16
7-16
Lørdag
8-14 10-16
8-14 10-16
8-14 10-16
8-14 10-16
Søndag*
8-14 10-16
8-14 10-16
8-14 10-16
8-14 10-16
· *Søndags åbent kun i perioden fra og med 1. påskedag til og med uge 42
· **Odden i perioden 1. november – 31. marts er der kun åbent onsdag, fredag og lørdag
Ændringerne kan træde i kraft 1. jan 2013 og sker som et et-årig forsøg, som evalueres i oktober
2013.
Skorstensfejning:
Som nævnt i sidste indlæg fra SAGT har vi emnet på dagsordenen i SOL. I den forbindelse har vi
talt meget om, hvorledes står man, dersom der udbryder skorstensbrand, og skorstenen ”kun” er
renset udefra. Skorstensfejeren har lagt en seddel om at han har været der, og han kunne ikke
komme ind – ring og aftal tid.
Det får man ikke gjort, og så sker skaden. Er man dækket? Det er netop et problem vi pt. er ved
at undersøge, men for en sikkerheds skyld, så undersøg det selv i DIT forsikringsselskab.
Politiets indsats ved indbrud.
Også det emne har været omtalt før, ligesom vi omtalte at en person havde fået beskeden: ”vi
kommer ikke i sommerhusområder”.
1) Vi undersøger i højere instans, om det kan have sin rigtighed.
2) Det har ikke været muligt at få opklaret, om der blev ringet til 114 eller til den lokale
politimand som personligt opfordrede os til at kontakte ham, dersom vi observerede noget.

3) Vi skal derfor gentage. Ser du noget i dit område der ikke passer ind, så ring til Brian
Christensen på 2510 7642 eller Søren Højsgaard på 2510 7629.
Opdager du f.eks. et indbrud efterfølgende, så ring eller mail til sct001@politi.dk eller
sho011@politi.dk – skulle du herefter få besked om at de ikke kommer i
sommerhusområder, så giv SAGT et praj.
Se i øvrigt politiets folder andet sted på vores hjemmeside.

Mobiltelefon:
Nedenstående er hentet fra Odsherred Kommunes hjemmeside.
Har man en iPhone kan man nu gratis hente en APP og følge byrådsmøderne Live eller
efterfølgende. Det er muligt at ”hoppe” i dagsordenen.

Kortet viser nuværende og kommende mobilsendemaster i Odsherred Kommune pr. november
2012. Kilde: www.mastedatabasen.dk (Klik på billedet for at se det i stor version)
Mens næsten alle familier er i besiddelse af en mobiltelefon i dagens Danmark, er det langt fra alle
steder, mobildækningen er stærk, og en række dialogmøder mellem teleselskaberne og
kommunerne har været gennemført for at fremme dialogen og mobildækningen.
Odsherred Kommune var repræsenteret ved dialogmødet i Region Sjælland mandag den 12.
november for at fremme mobildækningen, som flere steder er ret så dårlig, det gælder blandt
andet på Egebjerg-halvøen, dele af Sjællands Odde, Høve-området og flere andre steder.
TDC, Telenor, Telia og 3 var de fire teleoperatører, som deltager i dialogmøderne, som blev
iværksat på initiativ af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Telebranchen samt
Erhvervs- og Vækstministeriet i februar 2012. I Odsherred har kommunen især påpeget ringe
mobildækning på Sanddobbernes Camping, Høve Stræde, Egebjergområdet og Sejerøbugten
rundt.
Telemast på Odden: Kommunen har efter dialogmødet modtaget og behandlet en ansøgning fra
et af de fire teleselskaber, som deltager i dialogen, nemlig Telenor, om opsætning af en 42 meter
høj sendemast hos gårdejer Niels Esbjerg Jensen, Hvidlykkegård, Overby Lyng, Sjællands Odde.
Sendemasten vil forbedre signalet til 3 G-nettet, som om få år afløses af 4 G-nettet med endnu
højere hastigheder på internettjenester via mobilen.

En snes master: Det indebærer behov for cirka en snes nye og mindre master rundt om i
landskabet fra færgehavnen på Odden til Hørve, flere af de nye master kan dog monteres på
eksisterende antennemaster.
- Vi tager problematikken med den dårlige mobildækning alvorligt og har både fra dialogmøderne i
lokalsamfundene, møder i Sammenslutningen af Sommerhusejere (SOL, red.), med Odsherred
Erhvervsråd og vore egne medarbejderes erfaringer og beretninger indsigt i den ringe
mobildækning, og vi gør, hvad vi kan for at få løst problemet. Derfor er det også glædeligt, at
nogle af teleselskaberne efterfølgende henvender sig med bud på en løsning, siger borgmester
Thomas Adelskov.
Også i sommerhusområderne: Vi vil gerne skabe vækst for nuværende og kommende
virksomheder og gøre det muligt at arbejde med højhastighedsinternet for erhvervslivet, skabe
hjemmearbejdspladser og gøre det muligt for vore landliggere at arbejde fra fritidshuset.
- Det er derfor afgørende med en langt mere udbygget og forbedret dækning både på mobilnettet
og fibernettet, siger borgmester Thomas Adelskov, som også har opfordret borgere i
lokalsamfundene til at gå sammen om henvendelse til mobil- og internetleverandørerne for at
skabe bedre forbindelser og udbygning af nettet.

